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Zápis ze zasedání výkonného výboru – 25. 3. 2019 

 

Přítomni: Čučka Jaroslav, Holub Miloš, Pavka Tomáš, Pivovarčík Milan, Vacula Karel 

ml., Vitoň Jan, David Josef omluven – u lékaře. 

Program: Příprava valné hromady 2019, organizace kantýny a rekonstrukce 

loděnice, úpravy v platebním řádu, přijímání nových členů do YCZN, z.s. 

 

 

1. Příprava VH YCZN 2019: 

- Program – Pavka Tomáš 

- Finanční podklady – peněžní deník, platební morálka, ……. – Holub Miloš 

 

2. Nájemné PM za molo: 

- Roční platba: 15.015,- Kč, v roce 2019 - 11.847,- Kč (březen – prosinec 2019) 

- Doplacení zpětně za tři roky: 31.067,- Kč 

Návrh VV: I. Navýšení platby za stání u mola z 2.000,- na 2.500,- Kč/sezonu 

II. Jednorázová platba 500,- Kč za stání u mola pro ty, kdo kotvili 

loď na mole v roce 2018. (Částečné pokrytí nájmu) 

 

3. Nájemné za ohradu a loděnici: 56.379,- Kč / 2019 

Návrh VV: I. Stávající místa, pokud o ně bude zájem, pronájem na další tři 

roky za stejných podmínek jako doposud. 

II. Nový zájemce o místo zaplatí 1.500,- Kč, Pokud o místo bude 

více zájemců, proběhne dražba. 
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4. Změny v platebním řádu a přijímání členů: 

Návrh VV: I. Platba za neodpracovanou brigádnickou hodinu. Zvýšení ze 

100,- Kč na 150,- Kč. Od brigád jsou nadále osvobození důchodci, 

členové mladší 18 let, případně ti, kdo brigádu „odpracují“ jiným 

způsobem – o případném prominutí rozhodne VV. 

 II. Vstupní poplatek: Změna proti současnému stavu (3.000,- za 

vstup, + 7.000,-, pokud nový člen vlastní loď delší než 5 metrů) 

  Po podání přihlášky a schválení VV se stává čekatelem. Skládá 

„zálohu“ ve výši 10.000.- bez ohledu na vlastnictví lodě. Po uplynutí 

jednoho roku, pokud nejsou námitky ze strany VV nebo VH, se stává 

členem YCZN, z.s. a částka definitivně připadá klubu. 

 III. Mládež do 16 let: Po vyplnění přihlášky a schválení VV se 

stává čekatelem. S dovršením 16 let se pak stává členem. V případě, že 

čekatelství trvalo déle než jeden rok a čekatel se aktivně účastní na 

činnosti klubu (tréningy, závody, …), neplatí vstupní poplatek. Bereme 

to jako podporu pro nábor mladých členů. 

IV. Mládež od 16 do 18let: Po podání přihlášky a schválení 

VV se stává čekatelem. Skládá „zálohu“ ve výši 3.000.- bez ohledu na 

vlastnictví lodě. Po uplynutí jednoho roku, pokud nejsou námitky ze 

strany VV nebo VH, se stává členem YCZN, z.s. a částka definitivně 

připadá klubu. 

 

5. Kantýna: Zájem ze strany současný provozovatelů trvá a kantýna přechází zcela 

do jejich režie. Do příštího VV bude připraven plán akcí a zajištění chodu kantýny. 
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6. Vrátek na lodě: 

Návrh VV: Do platebního řádu zařadit položku „Použití elektrického vrátku pro 

nečlena YCZN – 100,- 

 

7. Volba nového člena VV: 

Návrh VV: Jaroslav Čučka 

Návrh členů: Michal Nosek 

Je možné navrhovat kandidáty až do začátku volby VV na VH. 

8. Organizace ohrady a mola 2019 – Jan Vitoň 

- Příprava materiálů pro rozpis stání na mole a v ohradě – Tomáš Pavka 

- Kontakt: Jan Vitoň - viton.jan@seznam.cz 

 

 

 

Zapsal: Karel Vacula 

Zveřejněno: 27. 3. 2019 na www.yczn.cz 
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