Zápis z jednání výboru ČVK Brno ze dne 3. 4. 2017
Přítomní:

Tomáš Nahodil
Romana Macasová
Tomáš Emr
Eduard Göpfert - omluven
Jan Lepier - omluven
Adam Michálek

Informace:
• SCM – přidělen rozpočet na činnost, zakoupíme vesla pro 1x a strokecoach. Zbylé
prostředky na soustředění, zdravotní prohlídky, výživu a drobný materiál.
•

Dotace – mimořádná dotace na Brno zatím nepodána. Brněnské centrum sportovních
nadějí – zařazen Ondřej Svoboda, obdržel 45 tisíc Kč, s čerpáním do konce června.
Bude zakoupen strokecoach, dále věci dle výběru sportovce.

•

Příspěvky a parkovné – stále není doplaceno od několika členů, do 31. 3. byl i termín
platby poplatku za uskladnění soukromých lodí.

•

Mikrobus – podepsána leasingová smlouva, do pátku bude v provozu včetně polepu.

•

Jarní soustředění – kladné hodnocení akcí v Račicích i Hodoníně, náklady částečně
hrazeny z SCM (ubytování, jídlo, račický kanál).

•

Lodě – pronájem 2- Filippi od ČVS stále v jednání. Doručeny krakorce na druhou
gigovku. Pojištěny pronajaté lodě. Objednat u Dariny Grexové obal na skif Filippi.

•

Oprava vleku – malý vlek je opraven, u velkého je třeba narovnat zadní trubku.

•

Dukla – přestup Milana Viktory od dubna (po KZ v Račicích), Jakub Mach v jednání.

•

Plavební správa – schváleno provozování vývaziště, schválena výjimka na čluny.

•

Lodní kniha – opětovně aktivována, dopsat nové lodě a promazat opravy.

•

Olympiáda mládeže – 27. 6. v Brně pro žáky, veslování jako přidružený program.

•

Areál Veslařská – domluven pronájem s Torrsen Sports. Nutno odvést shrabané listí.

•

Loděnice – hotovy stojany v loděnici III, poděkování M. Kindlerovi a M. Zelinkovi.

•

Křest lodí – sobota 15.4., tři 1x žci, 1x Filippi, Gigovka. Zajistit drobné občerstvení.

•

VUT – Den sportu 17. 5. 9-14 hod, zajišťuje Svobodová, Zapletal.

•

OSMY Brno – žádost o 30 tisíc, připravit nový web.

•

Pronájem areálu – domluveny 3 svatby, dračí lodě, teambuilding, plavecké závody.

•

Povodí Moravy – dořešit rámcovou smlouvu na brigády a novou nájemní smlouvu.

•

Termín příštího jednání v pondělí 15. 5. 2017, nebo bude upřesněno.
Zapsal: Ing. Tomáš Nahodil, předseda

