
ZÁPIS SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU VESLAŘSKÉHO KLUBU Schůze č. 2/2022

Datum konání: 7.4. 2022 Místo konání: TJ LS Brno, Rakovecká 30 Brno

Přítomni: J. Litera, J. Nečasová, M. Kolář, A. Lízal,  B.Kárová

Omluveni:

Hosté:

Aktuální zůstatek na účtech ke dni 31.03.2022 :  866 685,36 Kč

Aktuální zůstatek hotovostní pokladna ke dni 31.12.2021: 11 592,-

Členské příspěvky vybráno 102 220,-

Dotace MMB požádáno vrcholový sport, volnočasové aktivity 2x, mládežnický sport, regata,

Morava, loď 4x,

Dotace JMK požádáno loď 4x,

Dotace ČVS zatím nemají příděl od NSA

Dotace Bystrc požádáno

Dotace NSA Můj Klub požádáno

___________________________________________________________________________

PROGRAM SCHŮZE:

1. Mola kovové je nutné přehlásit z YC na VK - probíhá, plastové molo není nahlášeno na

SP Přerov, dokoupíme tři moduly, stk zajistí J.Nečasová – probíhá

2. Miroslav Možný: rozdělení skupiny žáků a žákyň. Trenér žáků od června Možný (

nábory- zodpovídá se předsednictvu)  - převzato od K. Hrstkové Další prozatímní



trenéři žákyň Litera V., Štorek I. Během roku vyhlášení výběrového řízení na trenéra

plat 20 000,-kč (dle situace s dotacemi 2022) probíhá

3. Šatní skříňky-  zrušeno   (M. Kolář) TJ LS Brno plánuje rekonstrukci šaten

4. Oddílové sako LS Brno:  návrh  Janko oslovit ( za úkol J.Litera)  - probíhá

5. Nákup náhradních dílů: 20-30 tisíc.  (poptat Vabroušek, Švrček boty z číny) zbytek

dílů dle finanční situace během roku – průběžně

6. Nákup skifů na splátky: úkol J.Litera -  proběhlo skif od M. Müller cena 60000,-kč (

splátka 3x20000,-)

7. Příměstské tábory: 3 běhy rok 2022, pro 5, proti 0 – náborový leták A.Lízal probíhá

8. Facebook – oslovit K.Fantovou , předání  funkce admin - ukončeno

a. Web – nový web vytvořen www.vklsbrno.cz odpovídá A.Lízal

9. Stojan na lodě:  Tomáš Vodička – probíhá

10. Odvod do TJ LS Brno : měsíčně 25 000,- zálohy na provoz  probíhá

11. Nové bannery na Mezinárodní regatu a Mistrovství Moravy s měnitelným letopočtem-

probíhá

12. Nová barevná multifunkční tiskárna:  vybereme s levnými provozními náklady

(skener, kopírka, tisk)- vybrána Epson ecotank (čeká se na dotace) A.Lízal probíhá

13. Video rozbor veslování: zařadit do tréninku  - probíhá

14. Odkoupení Wintech od p.Kobzy- na 4 splátky 180 000,-  ( 2x 50, 2x 40 tis.) –

odsouhlaseno – proběhla první splátka probíhá

15. Pojištění lodí – zjistit na svazu , úkol J.Litera probíhá

16. Posilovna sada jednoručních činek   probíhá

17. Nakoupení vesel -  10 párů Conceptů  ( domluva s trenéry)  vesla jsou v loděnici

úhrada v roce 2022 (dotace)

18. Nákup křídel na starší lodě  (domluva s trenéry) probíhá

19. Na začátku roku rozpis závodů (co největší počet závodů pro mladé veslaře) probíhá

20. Autobus poptat cenu u dopravce Rozsíval, DPMB (zeptat se na tahání vleku) probíhá

21. Auto dodávka – poptat půjčování na závody nebo udělat sbírku , kupovat nebudeme

vyplatí se půjčovat z půjčovny probíhá

http://www.vklsbrno.cz


22. Poptat vyřazené trenažéry z ČVS , odkoupen 1x trenažér  12 000,– Kč dokončeno

23. Půjčování katamaránu z ČVS na závody v Brně (má být na ČVK) zrušeno , ČVS nové

katamarány nenakoupil

24. Mezinárodní regata odsouhlaseno prize money 10000,-jři 8+, 10000,- dci 8+, 10000,-

jky+dky 8+ podmínka musí jet další závod – probíhá

25. Mezinárodní regata ředitel Vojta Durna (oslovit) Morava ředitel Jakub Procházka, jarní

závody ředitel Jaroslav Kučera probíhá

26. Dračí lodě si chtějí přivést loď desítku, odsouhlaseno pod podmínkou, že ji na zimu

odvezou – probíhá

27. Pronájem skifů Fillipi zapůjčení na klub, proúčtování na SCM – probíhá

28. Trenér SCM Možný Miroslav odsouhlaseno, nahlášeno

29. Odsouhlaseny nové dresy A.Lízal – probíhá

30. Nákup vesel  COMP – J. Sprinzl odsouhlasen probíhá

31. Nákup skifů 1x Černá perla, 1x Wintech celková částka 150 000,- ( 70 000,- a 80 000,-)

odsouhlaseno probíhá

32. Nákup motoru na gumový motorák cena cca 56 000,- zaplaceno pojišťovnou za

ukradený motor probíhá

33. Organizace Jarní závody 2022 ředitel J. Kučera, organizační pracovník J. Nečasová, D.

Turečková, zajištění rozhodčích M.Loukota probíhá

a. Zapsal: Jana Nečasová

b. Schváleno: Výborem VK LS Brno


