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Zápis ze zasedání výkonného výboru – 24. 1. 2019 

 

Přítomni: David Josef, Holub Miloš, Pavka Tomáš, Pivovarčík Milan, Vacula Karel 

 

Program: Uzavření roku 2018, příprava na sezonu 2019, valnou hromadu 

 

1. Vyúčtování roku 2018. Hotovo. Bezhotovostní platby – Tomáš Pavka, hotovost – 

Miloš Holub – připraveno na VH a ke kontrole RK. Daňové přiznání a zveřejnění 

na webu OŘ je zajištěno, proběhne po schválení VH. 

2. Příprava úprav v: -     platebním řádu (PŘ) - poplatky za vstup do klubu, stanovení 

sankcí do platebního řádu, ….. 

- Stanovách – přijímání nových členů (na VH po schválení 

změn v PŘ) (Josef David, Milan Pivovarčík) 

3. Nutnost zřízení datové schránky pro komunikaci s úřady – Pavka 

4. Rozhodnuto o prodeji starého záchranného člunu z důvodu vysokých provozních 

nákladů při jeho minimálním využití. Pokud do VH nebude mít nikdo z klubu o člun 

zájem, zveřejníme inzerát. Cena za člun bude stanovena do příštího VV (nejpozději 

v polovině února). (Josef David, Milan Vystrčil) 

5. V letošním roce se budou dražit stání v ohradě. Předpokládáme podobný průběh 

jako posledně, pokud nebude přijato jiné řešení, dražba proběhne na jarní brigádě. 

Termín zatím není stanoven. 

6. Rozmístění lodí na mole: Požadavky, prosím, posílejte na info@yczn.cz 

nebo na viton.jan@seznam.cz  (Jan Vitoň) 

7. Po zkušenosti z roku 2018 je pro letošní rok potřeba stanovit služby pro kontrolu 

a manipulaci s molem na celý rok, nejen na aktivní část sezony. Seznam a termíny 

služeb lze domlouvat již při obsazování mola. Kdo nebude mít vybrán termín, bude 

mu přidělen některý volný. 

8. VV je pro zachování funkce správce loděnice. Protože je to funkce neplacená, 

VV souhlasí s kompenzací v podobě možnosti užívání obytné buňky vedle loděnice. 

V ideálním případě by funkce správce byla spojena s provozovatelem kantýny, 

ale s provozní dobou pouze v čase konání akcí YCZN. 
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9. V prosinci 2018 jsme od SPS v Přerově dostali pokutu 1.000,- za neregistrované 

vývaziště (molo). Již 20 září jsme se i se zástupcem klubu YCVP zúčastnili jednání 

na PM. Na základě jednání jsme neprodleně poslali žádosti o doložení povolení 

od PM, která jsou nutná k získání registrace vývaziště od SPS. Do dnešního dne máme 

pouze povolení provozovatele vodní cesty. Druhá část dokumentů (nájemní smlouva 

mezi YCZN a PM na umístění mola) je připravována PM. Zatím není známa částka 

nájemného, ale musíme do budoucna předpokládat, že poplatky za stání u mola budou 

zvýšeny tak, aby pokryly nájem pro PM. Nájem bude navíc nutno zaplatit zpětně 

za všechny roky, kdy jsme molo provozovali. (Maximálně však 3 roky). 

10. Příprava závodů pro sezonu 2019 

Jarní závod  - 8 – 9. 6.2019    - Vr 1, Star 1, Jak 1, Q 1 

Voltax regata  - 22 – 23. 6. 2019   - Vr 2, Star 1, Jak 1, Q 1 

Moravia CUP  - 13 – 14. 7. 2019   - Star 7? 

O pohár Vranova - 24 – 25. 8. 2019   - Vr 7, Star 1, Jak 1, Q 1 

Dálková plavba - 28 – 29. 9. 2019   - Vr 1, Star 1, Jak 1, Q 1 

11. Nová pramice s příslušenstvím je v loděnici, manipulační podvozek je hotov (zatím 

v prototypu pohyblivě spojeno. Pokud se osvědčí, svaří se trvale). 

12. Je nutno opravit, zpevnit a pevně uchytit dodatečnou přístupovou lávku k molu. 

Přepokládáme podložení stávající pohyblivé lávky plovákem, čímž dojde k většímu 

vysazení mola na vodu (Jarní brigáda)  

13. Přestavba loděnice – dle možností – pokračovat v započatém plánu. 

- Rozebrat stávající kantýnu 

- Vyklidit první třetinu zleva 

- Vybetonovat podlahu 

- Vybudovat novou kantýnu, veřejnou kuchyňku 

a společenskou místnost s posezením 

- Oprava vrátku  - brzda, uložení bubnu, ukotvení, ..... 

14. Pozvánka na VH ČSJ v Praze – Delegován Roman Bradáč, hlasovací právo. 

15. Termín VH se předpokládá nejpozději 28. 3. 2019, bude později upřesněn. 

 

Zapsal: Karel Vacula 
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