Zápis
z Členské schůze Českého veslařského klubu Brno z.s.,
konané dne 17. 2. 2018 v areálu klubu na Brněnské přehradě.























Zahájení v 10:00 předsedou klubu Tomášem Nahodilem.
Předání ocenění Čestný odznak Českého veslařského svazu Karlu Kolesovi. Společně
s Ivanem Miluškou byl několikanásobným mistrem republiky a účastníkem OH 1968.
Návrh programu /zpráva předsedy, zpráva o sportovní činnosti, zpráva o hospodaření
a dotací, zpráva Kontrolní a revizní komise, volba členů výboru, narovnání hranice
s LS Brno na Veslařské 179, rekonstrukce elektroinstalace v areálu na přehradě, zpráva
správce, diskuze, usnesení, závěr/.
Návrh mandátové komise – Jakub Rozlivka, Sander Roosendaal, Pavel Wojtek.
Návrh návrhové komise – Libor Pazdera, Martin Kročil, Petra Svobodová.
Odsouhlasení návrhu jednotlivých komisí – odsouhlaseno jednohlasně.
Zpráva mandátové komise: Počet členů s hlasovacím právem je 46, přítomno na Členské
schůzi je 23, Členská schůze není usnášeníschopná.
Dle článku XIII. platných stanov klubu je Členská schůze usnášeníschopná za půl hodiny po
zahájení jednání za jakéhokoliv počtu přítomných členů, v 10:30 tedy pravidlo splněno.
Odsouhlasení programu - 23 pro.
Zpráva o činnosti za rok 2017 - předseda klubu Tomáš Nahodil.
Zpráva o sportovní činnosti - Adam Michálek.
Zpráva o hospodaření a dotacích - Romana Macasová.
Zpráva Kontrolní a revizní komise – Jakub Mach se z jednání omluvil a v zastoupení členky
komise Zdislavy Slabé sdělil, že komise za rok 2017 neřešila žádný podnět.
Volba 2 členů Výboru – navržena Radka Slezáková – odsouhlaseno, 22 pro, jeden se zdržel;
navržen Ivan Pecl – odsouhlaseno, 22 pro, jeden se zdržel.
Narovnání hranice pozemku s LS Brno na Veslařské 179 – návrh na prodej 4,14 m2, na
kterých leží jejich budova (tzv. přestavek), za dohodnutou cenu 3000,-Kč/m2. Bude řešeno
souhlasným prohlášení a zaneseno do Katastru nemovitostí. Odsouhlaseno, 23 pro.
Rekonstrukce elektroinstalace – proběhne v hlavní budově od března do května 2018,
apelováno na maximální součinnost všech členů klubu, správce areálu a trenérů.
Harmonogram přípravných prací sestaví Dalibor Čáp, Michal Zelinka a Luboš Zapletal.
Zpráva správce areálu – upozorněno na nutnost oprav garáže na motorové čluny, návrh na
opravu koupacího flosu a zákaz koupán na hlavním flosu.
Diskuze.
Usnesení z Členské schůze – odsouhlaseno pro 22, jeden nepřítomen.
Ukončení Členské schůze ve 12:30 – Tomáš Nahodil.

Zapsal: Libor Pazdera
Schválil: Tomáš Nahodil – předseda

