
Zápis z výborové schůze č. 1/2009 

konané dne 21. března 2009 v Děčíně – stolní tenis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: P. Kumstát., O. Sychrovská,  P. Kostka, O. Popelka, P. Musil 

Omluveni: M. Ouvínová , M. Bradáč, J. Osmík, J. Bobek 

Program:  

      1.   Vedení rekondic 2009 

2. Změny stanov 

3. Ukončení pečovatelské služby 

4. Ostatní – magneto lůžko, dar Konta Bariéry, jednání na SÚ MMDC 

 

1. Vedení rekondic bylo schváleno následovně:  

č. 1, 2,3, 7 – stolní tenis, turnaje v kuželkách a sportovní hry Doksy – Petr Kumstát 

č.  4 Jindřichův Hradec – Pavel Kostka  

č. 5 Jánské Lázně – Jaroslav Osmík 

č. 6 Chlum u Třeboně -  Jiří Bobek 

2. Členům výboru byly navrženy tyto změny stanov:  

a) Snížit počet členů výboru z 9 na 5 – dlouhodobě neaktivní jsou M. Ouvínová a M. 

Bradáč, sice na podněty reagují a nějakým názorem přispějí, ale sami nejsou 

aktivními členy AVAZ a nevyhledávají naše služby, nehledě na fakt, že i tak bude 

velmi složité najít dostatečný počet lidí na kandidátku při letošní volební valné 

hromadě. Členská základna stárne a najít členy ochotné a schopné konstruktivně 

pracovat bude stále složitější. Výbor odsouhlasil 4-mi hlasy pětičlenný výbor, 

pro 7-mi členný výbor tři hlasy, dva se zdrželi.  

b) Stanovy obsahují podmínku že jeden člen výboru musí být z jiného kraje. 

Vzhledem k tomu, že máme velmi málo členů odjinud, než z ÚL kraje (z aktivních  

6 členů Praha, pak již jen KL, CL, JI ), je tato podmínka pro práci výboru velmi 

omezující. Navrhujeme zrušit ustanovení, že členové výboru musí být alespoň 

ze dvou krajů. Výbor souhlasil.  

c) Zástupce jednatele je dle Stanov volen výborem. Z praxe ovšem jasně vyplývá, že 

zástupce jednatele by měl být především v denním, anebo co možná nejčastějším, 

styku s kanceláří CSP. V minulosti toto bylo řešeno ustavením funkce ředitelky 

CSP (Petra Vlčková), ovšem tato funkce nebyla zanesena do organizační struktury 

AVAZ, která je povinnou přílohou registrace občanského sdružení, tudíž oficiálně 

funkce ředitelky neexistovala. Odsouhlaseno zanést do stanov a do organizační 

struktury, že zástupcem jednatele je pracovník CSP na pozici pracovník 

v sociálních službách. Zástupce jednatele nebude volen výborem, ale funkce 

zástupce jednatele bude součástí pracovní náplně zaměstnance AVAZ na dané 

pozici. V současnosti zmíněnou pracovní pozici vykonává P. Kostka, jenž je i 

zvoleným zástupcem jednatele v tomto volebním období.   

3. K 31. 3. 2009 byl ukončen pracovní poměr s p. Martinem Sehořem, který pracoval 

jako pečovatel. Vzhledem k přirozenému úbytku klientů pečovatelské služby a 

vzhledem k nulovým dotacím od MPSV na pečovatelskou službu  za poslední dva 

roky, nebylo ve finančních možnostech AVAZu nadále v poskytování služby 

pokračovat ani za přispění dotací úřadu práce. Pečovatelská služba bude na základě 

ukončení registrace sociální služby oficiálně ukončena ke 30.6.2009.  

4. Výbor byl seznámen s obdrženými dary:  

- v lednu 2009 tři novější počítačové sestavy (pevný disk, monitor, klávesnice) od 

Konta Bariéry na podporu počítačového koutku, kam dochází veřejnost (lidé 

s postižením) zdarma.  



- magnetoterapeutická souprava (lůžko a bodový aplikátor), dar fy. ZEMPRA DC 

v rámci projektu Renaissance. Půjčujeme v CSP příchozím zdarma, domů za poplatek 

v rámci schváleného ceníku kompenzačních pomůcek.  

Dále bylo pracovníky CSP sděleno, že se podařilo obnovit jednání s pracovníky 

Magistrátu v Děčíně, kde byla vytvořena pracovní skupina pro odstraňování 

architektonických bariér, zejména v rámci běžného provozu ve městě – nájezdy na 

chodníky, parkovací místa.  

 

V  Děčíně 20.4.2009  

zapsal: P. Kostka  

zápis ověřili: P. Kumstát, O. Popelka 

 

   

 

 

Reakce telefonická – Jaroslav Osmík: 

Zachovat podmínku alespoň jednoho člena výboru z jiného okresu – nelze, okresy nejsou 

územní správní celek, není právní opora pro existenci okresů.  

 


