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Zápis z valné hromady YCZN, z.s. 2019 

 

Termín konání 28. 3. 2019 v 17:00 – zasedací místnost Znovín 

 

 

Program: 

1. Zahájení VH YCZN 2019      Tomáš Pavka  

2. Jmenování zapisovatele: 

3. Volba ověřovatelů zápisu: 

4. Volba návrhové komise: 

5. Volba volební komise:  

6. Kontrola usnesení valné hromady 2018  

7. Zpráva o činnosti klubu 2018     Tomáš Pavka 

8. Zpráva o hospodaření za rok 2018     Miloš Holub 

9. Schválení finanční uzávěrky 2018     Miloš Holub 

10. Zpráva revizní komise      Milan Vystrčil 

11. Volba člena výkonného výboru 

12. Rozprava 

13.  Usnesení VH 2019 
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Zápis: 

 

1. Zahájení VH YCZN 2019:   Zahájil:   Tomáš Pavka 

2. Jmenování zapisovatele:   Jmenován: Karel Vacula ml. 

3. Volba ověřovatelů zápisu:   Zvoleni: Karel Vacula st., Josef Kutý 

4. Volba návrhové komise:   Zvoleni: František David, Vítězslav Ott 

5. Volba volební komise:   Zvoleni: Karel Vacula st., Petr Durec 

6. Kontrola usnesení valné hromady 2018: Odsouhlaseno - splněno 

7. Zpráva o činnosti klubu 2018      Tomáš Pavka 

8. Zpráva o hospodaření za rok 2018: Odsouhlaseno  Miloš Holub 

9. Schválení finanční uzávěrky 2018:  Odsouhlaseno  Miloš Holub 

10. Zpráva revizní komise:   Odsouhlaseno  Milan Vystrčil 

11. Volba člena výkonného výboru  Zvolen:  Jaroslav Čučka 

12. Rozprava     viz níže. 

13.  Usnesení VH 2019    Schváleno – viz níže 

 

- uspořádání závodů YCZN v roce 2018  – splněno (Moravia Cup zrušen pro nedostatek 

vody) 

- Rekonstrukce loděnice – 1. fáze rekonstrukce dokončena, v letošním roce je třeba dokončit 

kantýnu a klubovnu 

- Josef Mucha byl po ročním čekatelství přijat za řádného člena klubu 

- Roman Vitoň na vlastní žádost odchází v roce 2018/2019 z klubu 
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- V roce 2018 byl zakoupen plastový prám Armor 400 v ceně 42.000,- včetně plátěné střechy 

a příslušenství a lodní elektromotor Spirit 1 o tahovém výkonu 4hP v ceně 43.000,- 

- Od roku 2019 je s PMo sepsána nájemní smlouva na molo YCZN s platbami 

ve výši 15.015,- Kč/rok. Je třeba doplatit zpětně za tři roky používání mola ve výši 31.600,- 

- Bylo odhlasováno navýšení poplatku za kotvení u mola z původních 2.000,- na 2.500,- 

za sezonu (kdo již na VH nebo na účet zaplatil letošní poplatek 2.000,-, doplatí 500,- 

podle pravidel v platebním řádu) 

- Dále nebyl odsouhlasen (pro 2, proti 16) návrh VV na doplacení částky 500,- od každého, 

kdo u mola stál v minulé sezoně. Nájem za 3 roky zpět se zaplatí z klubových peněz, 

protože molo je majetkem klubu. 

- Pan Bedřich Uhlíř skládá v hotovosti 5.000,- Kč jako sponzorský dar na pokrytí nákladů 

spojených s nájemní smlouvou. Děkujeme. Nikdo další se zatím nepřidává. 

- Ohrada: Byl schválen návrh VV na další rozmístění lodí ve stáních v ohradě. Každý, kdo má 

zájem o své dosavadní místo, prodlužuje se mu „nájem“ na další tři roky za stejných 

podmínek jako doposud. Kdo má zájem o volné místo, zaplatí 1.500,- Kč. V případě, 

že o stejné místo bude více zájemců, nájem dostane vyšší nabídka (dražba konkrétního 

stání). Organizuje J. Vitoň. 

- Funkce správce YCZN byla prodloužena a byl jako správce potvrzen Milan Vystrčil 

(P. Pavka: Je třeba zvážit přínos této funkce a povinnosti správce s přihlédnutím 

k nemožnosti využívat klubovou buňku jako ubytovací zařízení) 

- Kantýna: V roce 2019 povedou kantýnu A. Veselá a J. Čučka. Provoz bude 

již kompletně v jejich režii a je domluveno, že kantýna bude v provozu v období minimálně 

pěti závodů dle CTL, případně podle potřeby po domluvě s VV. 

- Bude zakoupena úsporná lednička s časovačem pro potřeby všech členů klubu. (10.000,-)  

- Je třeba vyřešit, kde budou umístěny manipulační přívěsy pod lodě. 
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- V souvislosti se zvyšováním poplatků a úbytku ekonomicky aktivních členů byly návrhy 

na zvýšení ročního členského příspěvku. (J. Vitoň, J. David, D Bobuš) Nebylo schváleno. 

- Molo YCZN i mola YCVP od letošního roku získávají status „Vývaziště“, ale pouze 

pro lodě členů klubu. Každá loď, která trvale kotví o mola musí být podle dohody s PM na 

zádi označená klubovou vlajkou minimální velikosti 15cm (samolepky jsou k odběru, 

kontaktujte VV). Plavidlo dále musí nést všechna povinná označení a musí být vybaveno 

podle platných předpisů pro malá plavidla. 

- Břeh kolem vývaziště bude označen oficiálně tabulemi SPS podle platných předpisů 

a v takto označeném prostoru bude omezen pohyb osob včetně rybářů a plavidel, kotvení 

cizích plavidel, vjezd loděk, … podle výše uvedené legislativy. 

- Povolení spalovacích motorů včetně HZS zatím není prolomeno, probíhají další jednání. 

Pro závody platí stejný scénář jako loni. Elektromotory jsou na vodě, záchranné čluny se 

spalovacím motorem u břehu vyjedou pouze v případě nouze. 

- Finanční zpráva (peněžní deník) vložena na webu k nahlédnutí 

- Zpráva RK vložena na webu k nahlédnutí 

- Volba člena VV (za Romana Vitoně): 

 Kandidáti:  Jaroslav Čučka 16 hlasů 

Jakub Pivnička 9 hlasů 

František David 7 hlasů 

Zvoleným členem VV se stal Jaroslav Čučka: („Děkuji všem za důvěru, teprve čas ukáže, 

jestli byla volba správná“ J. Čučka) 

- V plánu pro rok 2019 je zorganizovat pět závodů (více v CTL), dobudování společenské 

místnosti a kantýny, rozšíření kamerového systému, údržba vrátku a jeřábu na lodě.  

- VH odsouhlasila zvýšení částky za neodpracovanou brigádnickou hodinu na 150,- Kč (PŘ) 
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- Brigádu bude možno po domluvě s VV odpracovat individuálně nebo jinak přispět potřebám 

klubu. Posouzení přínosu pro klub je v pravomoci VV 

- Návrh na dřívější sraz na brigádách (P. Durec) Bude upřesněno v pozvánkách. 

- Budou stanoveny služby pro kontrolu a manipulaci s molem po dobu celého roku. (Pavka) 

- Byla stanovena částka 100,- Kč za použití vrátku na lodě pro nečlena klubu. U manipulace 

s vrátkem musí vždy být přítomen někdo z YCZN. Osoba, která vypomáhá se zvedáním je 

odpovědná za vybrání poplatku a doručení pokladníkovi nebo připsání na účet YCZN. 

 

Upřesnění výkladu stanov a změna platebního řádu: 

Přijímání nových členů: 

- Nad 18 let - 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. Pokud 

z nějakého důvodu po ročním čekatelství není potvrzeno oficiální členství, vrací klub zpět 

polovinu (5.000,-) částky a čekatelství zaniká. 

- 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. 

-  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. 

Zapsal: Karel Vacula ml., 28. 3. 2019 
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