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Zápis ze zasedání výkonného výboru – 16. 3. 2023 

 

Přítomni za VV: David František, Durec Petr, Holub Miloš, Pavka Tomáš, Pivovarčík 

Milan, Vitoň Jan, Vacula Karel 

Program: Příprava VH 2023, příprava závodů, organizace rekonstrukce loděnice. 

 

1. Termín VH YCZN 2023 byl stanoven na 30. 3. 2023 v 18:00 v restauraci „Na školce“ 

jako loni. Občerstvení je zajištěno. VH není volební. 

2. VV bere na vědomí hotovostní i bezhotovostní transakce a uzávěrku roku 2022 

a rozpočet na rok 2023. Bude upřesněno a diskutováno na VH. Doklady a PD 2022 

jsou předány účetní. Daňové přiznání bude podáno do května 2023. 

3. Neplatiči – nedoplatky za 2022 

- Neplatiči budou ještě jednou upomenuti. Pokud do VH neuhradí pohledávky, 

bude o nich rozhodnuto na VH. 

4. CTL 2023 

- Jarní závod – 17. 6. 2023 – jednodenní, VPOZ – M. Pivovarčík 

- Voltax regata – 1 – 2. 7. 2023 – Sponzor – Voltax 10.000,-  T. Pavka 

- OPV 2023 – 26 – 27. 8. 2023 – Sponzoři – jako obvykle – M. Holub – Tombola? 

- Dálková plavba – 16. 9. 2023 – jednodenní VPOZ, F. David 

5. Plán pro rok 2023: 

- Dokončení mola – zapojení rozvaděčů, trasa pro kabel na lávku mola, zabezpečení 

proti odcizení, revize I, revize II, instalace zámků 

- Dokončení obestavby a úklidu loděnice včetně otevíracího okna mezi klubovnou 

a loděnicí 

- Podlaha v kantýně – vystěrkování a nátěr barvou na beton – jako v klubovně 

- Dokončení sprch – instalace automatu, zapojení vody a odpadu, instalace sprchových 

boxů 

http://www.yczn.cz/
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- Instalace „bezvodého pisoáru“ – kvůli úspoře vody (hlavně jímky) 

- Nadstavba nad buňky – podle vyřízení legalizace buněk? 

6. Nákup spalovacího motoru pro člun. Skibplast bude převeden do vlastnictví klubu 

od Aleše Dlouhého za odpuštění 5-ti let poplatků  YCZN – (25.000,-) 

- Nabídka motorů – Petr Durec 

- Doklady pro přepis – Aleš Dlouhý, Tomáš Pavka 

7. Program VH: 

• Zahájení a přednesení zprávy prezidenta klubu za rok 2021 – T. Pavka 

• Kontrola usnesení VH 2022 

• Finanční zpráva – uzávěrka pokladny, banky, finanční operace 2021 – M. Holub  

• Zpráva RK – J. Kutý 

• Projekty pro sezonu 2023 – sociální zařízení, elektrifikace mola, dokončení a vybavení 

loděnice. 

• Řešení neplatičů 2022.  

• Rozprava: Diskuze o představených tématech ….. 

- Zpoplatnění elektriky na mole – cena? 

- Uzamčení el. Zásuvek – vlastní zámek, odečet na konci sezony 

- Nákup spalovacího motoru 

- Tombola na závodech OPV? 

- Prosím dodržujte platební pravidla. Někdy nedohledatelné. Budu platby vracet! 

- Startovní licence, pojištění a zdravotní prohlídky 

- Školení záchranářů – Brno 1. 4. 2023 

- Legalizace buněk – kdo může pomoct? 

http://www.yczn.cz/
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- Voda a odpady – je třeba šetřit jímku – problém s odvozem. Nápady? 

- Stromy v ohradě – pojištění lodí? 

- Služby na mole – po celý rok. Pokud nebude molo na zimu položené na suchu. 

I tak je třeba hlídat. 

8. Prosíme tímto všechny, pokud nastala ve vašich mejlech, telefonech, adresách, ….. 

nějaká změna, dejte, prosím, vědět na preziden@yczn.cz, nebo nahlašte při prezenčce 

na VH. 

9. Rekapitulace plateb pro rok 2023 – viz platební řád YCZN (revize 2021): 

- Členství: Dospělý (ekonomicky aktivní člen) - 2.500,- 

- Důchodci a studenti:    - 1.000,- 

- Mládež do 18 let:     - 100,- 

Preferována je bezhotovostní platba a podle stanov je třeba poplatky uhradit do 60ti dní 

po VH v příslušném roce. 

- Č.ú.: 222 856 920 / 0600 

- V.S.: Klub. Číslo bez pomlčky (např. 2106348) 

- Do poznámky napište: kdo platí a důvod platby: Příklad: „T Pavka – členství a molo 2022“ 

Pokud budete platit hotově, učiňte tak, prosím, na VH nebo pouze tehdy, pokud budete 

s pokladníkem (Miloš Holub) domluveni a bude mít možnost vypsat vám příjmový doklad. 

Zveme všechny na valnou hromadu a těšíme se na konstruktivní debatu. K tomu, prosím, 

pokud má někdo nějaké dotazy, požadavky, nápady nebo připomínky, napište na vv@yczn.cz, 

rk@yczn.cz  nebo prezident@yczn.cz, nebo si o tom můžeme promluvit přímo na VH 

v rozpravě. 

Ještě jednou všechny srdečně zveme na VH YCZN 2023 do restaurace Na školce 

ve čtvrtek 30. března. 2023 v 18:00 hodin. 

Za VV YCZN Tomáš Pavka 

16. 3. 2023 
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