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Zápis ze zasedání výkonného výboru – 19. 2. 2019 

 

Přítomni: David Josef, Holub Miloš, Pavka Tomáš 

Program: Příprava valné hromady, konzultace dotace na závod Moravia Cup, nájemní 

smlouva mezi YCZN a PM. 

 

1. Valná hromada YCZN 2019 - návrh termínu konání 28. 3. 2019 v 17:00. Bude upřesněno 

po zarezervování zasedací místnosti. (Pavka) 

2. Aktualizace členské základny – Roman Vítoň – 2106-184 – odchází z klubu na vlastní 

žádost. Na VH bude nutné dovolit nového člena VV. Prosím o návrhy členů, nejpozději 

na VH před začátkem hlasování. 

3. Po konzultaci je pro závod Moravia Cup požadován koeficient 4 – Pohárový závod. 

Vykomunikovat s ČSJ (Pavka). Startovné pro Moravia Cup bylo stanoveno na 200,- Kč 

(zůstává klubu) za osobu, případně, kdo nemá platnou licenci pro rok 2019, může zakoupit 

„jednorázové členství“ 100,- Kč, které se posílá ČSJ. 

4. Dotace od města Znojma pro mezinárodní regatu Moravia Cup (MC) 2019 – VV souhlasí 

s přijetím dotace s podmínkou, že u jednání o dotaci budou přítomni zástupci VV YCZN, 

budou mu poskytnuty veškeré dostupné informace k posouzení a budou dodržena všechna 

legislativní nařízení. (Pavka, David). – Jednáni na čtvrtek 21. 2. 2019. 

(21. 2. 2019 jsme po společném jednání s organizátory MC 2019 vyplnili a podepsali 

žádost o přidělení jednorázové dotace od města Znojma ve výši 20.000,- Kč Dotace je 

určená pro organizaci a zajištění závodu Moravia Cup 2019.)  

5. Z důvodu nejasnosti situace kolem proplouvání malých plavidel kolem žlutých bojek 

u pláže - získat stanovisko SPS pro plavbu mezi bójemi u pláže pro sezonu 2019. Jedná se 

především o závody, kdy je někdy nezbytné zajet do vymezeného prostoru. Při „rekreačních 

plavbách“ buďte, prosím, ohleduplní a zbytečně do vymezeného prostoru nevplouvejte. 

(Pavka) 
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6. Pro další jednání s úřady je třeba vypracovat posudek o dopadu na ŽP při užívání 

spalovacích motorů na Vranovské přehradě k zajištění závodu a bezpečnosti. (Bradáč, Pavka)  

7. Oprava platebního řádu – pronájem stání u mola „nečlenům“ není možný kvůli registraci 

mola jako vývaziště, protože nájemní smlouva s PM neumožňuje YCZN dále pronajímat 

molo třetím osobám. Ze stejného důvodu musí být všechna plavidla srozumitelně označena, 

že přísluší k YCZN. Vybrali a dohodli jsme formu označení – vlajka YCZN - min. 150mm.  

8. Návrh na změnu kódu nebo výměnu zámku na lávce k molu. Na základě bodu č. 7 

a protože kód od zámku k lávce na molo zná „každý“, navrhuje VV vyměnit zámek a osadit 

vložkou, kam bude pasovat univerzální klíč, který má každý člen vydaný proti podpisu. 

9. Zvýšení nájmu parkování u mola? 

Nájemní smlouva mezi PM a YCZN za pronájem prostoru k umístění mola stanovuje roční 

nájemné, které je zatím předmětem jednání. 

- 21. 2. 2019 – jednání na PM o nájemní smlouvě. (Holub, Pavka) 

(Na jednání s PM se podařilo ze smlouvy odstranit sporné body a prosadit některé 

změny ve prospěch YCZN. Po dodání dokumentace o registraci jednotlivých 

plovoucích zařízení (mola) bude upravena sazba nájemného i částka, kterou PM 

požaduje doplatit zpětně za tři roky. Smlouva je neveřejná, proto v zápise nejsou 

uvedeny přesně změny ani konkrétní částky. V případě zájmu bude možné do smlouvy 

nahlédnout na VH.) 

10. Zvýšení plateb za neodpracovanou brigádu. VV navrhne částku, která bude 

k odsouhlasení na VH. Loni jsme se k tomu nedostali, proto na letošní VH proběhne 

hlasování o zvýšení plateb za neodpravovanou brigádu. 

 

Zapsal: Tomáš Pavka 

Zveřejněno: 23. 2. 2019 na www.yczn.cz 
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