
 

 

Aktuální zůstatek na účtech ke dni 25.1.2021: 540.000,- 

Aktuální zůstatek hotovostní pokladna ke dni 25.1.2021: nebyl sdělen 

 

Odhad plánovaných výdajů na: cca 50.000,-  

 

Plánované příjmy:  

- Příjmy dotace vrcholový sport cca 300 000,-  

- Členské příspěvky (rozpis rok 2021 stávajících členů) 432.100,-  

 

ÚKOLY PLYNOUCÍ Z PŘEDCHOZÍ SCHŮZE VV VK: 

1. J.Kučera pošle zábor vody na termíny plánovaných závodu a vypsání závodů – úkol 

trvá 

2. Vl.Litera – vypracuje pravidla (směrnici) pro organizování příměstských táborů – 

úkol trvá 

3. M.Kolář – osloví Pavla Bureše s poptávkou na skříňky do šaten– úkol trvá 

4. L.Šlechtická - zjistí informací za jakých podmínek by bylo možné instalovat dočasné 

dopravní značení zajišťující příjezd autobusu k zadní bráně 

5. J.Kučera – do programu výroční členské schůze zařadí bod: - dodat do stanov jako 

disciplinární trest podmínečné vyloučení – úkol trvá 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU VESLAŘSKÉHO KLUBU Schůze č. 1/2021 

Datum konání: 25.1. 2021 Místo konání: TJ LS Brno, Rakovec 

Přítomni:  J. Kučera, J. Nečasová, L. Šlechtická, M. Kolář 

Omluveni: T. Vodička 

Hosté:  



 
ZÁPIS: 

 

1. Schválení nových členských přihlášek: 

Pavelková Zuzana 2003 

Monika Matušová 1983 

Karel Sedlák 1956 

Zuzana Lengyelová 2007 

 

 

2. Šlechtická informovala o oddělení administrace web stránek VK LSB od stránek TJ 

LSB. Web adresa stránek VK je http://vk.lsbrno.cz/ 

 

 

3. Volební členská schůze proběhne KORESPONDENČNÍ FORMOU: 

 

Na začátku roku 2021 končí volební období aktuálně zvoleného výboru. Vzhledem k nadále 

trvajícím vládním opatřením, v důsledku šíření koronaviru, se výbor VK rozhodl uspořádat 

volební schůzi korespondenční formou. Každý řádný člen bude mít možnost ve stanovené lhůtě 

podat kandidaturu. Proběhne online seznámení s průběhem a způsobem volby (bude odeslán i 

informační email na emailové adresy členů VK LSB). Poté proběhne týdenní lhůta pro doručení 

volebních lístků a následně se výsledky sečtou a bude zvolen nový výbor (vše v online 

přenosem). 

 

Výbor VK vyzývá všechny členy, kteří by se chtěli aktivně zapojit do rozhodování o chodu klubu, 

aby se přihlásili jako kandidáti do výboru. Podle stanov je volen předseda a 4 členové výboru. Je 

tedy nutné na své kandidátce specifikovat, zda dotyčný kandiduje jako předseda, nebo člen 

výboru a případně i sepsat pár řádku o sobě, představa jak se bude podílet na vedení VK apod.. 

 

Své kandidátky prosím zasílejte na email Jaroslava Kučery jaros.kucera@gmail.com (v kopii 

Lucii Šlechtické lucie@slechticka.cz). 

 

Bude vytvořena dočasná webová stránka , na které budeme zveřejňovat všechny kandidáty 

(včetně jejich „motivačních“ medailonků) a ti budou mít také možnost vystoupit při online verzi 

představení průběhu voleb. 

• Termín pro posílání kandidátek: od 27.1. do 14.2.2021 
• On-line prezentace 17.2.2021 
• Volby (vhazování hlasovacích lístků) na loděnici Rakovecká 30 - od 22.2. – 27.2.2021 
• Sčítání hlasů a vyhlášení výsledků 28.2.2021 

Proceduru volby jsme převzali od pobočného spolku YC LSB, který tímto způsobem svůj 
výkonný výbor zvolil v lednu letošního roku (https://volby.lsbyc.cz/). 
Tímto YC LSB děkujeme! 
 

 

http://vk.lsbrno.cz/
mailto:jaros.kucera@gmail.com
mailto:lucie@slechticka.cz
vkvolby2021.webnode.cz
https://volby.lsbyc.cz/


 
 

4. Šlechtická informovala zjištění k úkolu z předchozí schůze VV „zjistí informací za 

jakých podmínek by bylo možné instalovat dočasné dopravní značení zajišťující 

příjezd autobusu k zadní bráně“ – vzhledem k tomu, že probíhá jednání na úrovni TJ 

ohledně budoucí cyklostezky, díky které by parkoviště nad zadní bránou zaniklo, 

nemá význam prozatím řešit dočasné/stále značení výjezdu. (v nové studii je 

zachován příjezd/výjezd z areálu) 

 

 

 

Zapsala: L.Šlechtická 

Schváleno: emailovou komunikací všemi zúčastněnými  


