Zápis z jednání výboru ČVK Brno ze dne 8. 1. 2018
Přítomní:

Hosté:

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

Informace:
 SCM 2018 – nominováni 2 junioři (M. Hájek, M. Diblík), 2 těsně pod čarou
(A. Juránek, I. Obrdlíková). Do VSCM nominován O. Čermák.


Hospodaření – kontrola rozpočtu 2017, schválen návrh rozpočtu 2018.



Telefonica – zkusit vyjednat lepší podmínky a zrychlení dat.



Rekonstrukce elektroinstalace – probíhá výběrové řízení, realizace 2-5/2018.
Koordinací přípravných prací pověřen správce M. Zelinka.



Dotace – MŠMT – podána žádost na rok 2018. Magistrát – podáme žádost na
investice (rekonstrukci WC a kuchyňky u klubovny). JMK – podpora individuálních
sportovců (přiděleno na V. Kunčáka). Z BSCN v další vlně přiděleno na O. Čermáka.



Členská schůze – změna termínu na 17. února 2018 v 10 hodin, poslat pozvánky.



Akademické veslování – Tomáš Macas je novým předsedou komise na ČVS, finance
z ČVS a ČAUS, jednání na VUT, pro MU pořádáme AMČR 19. 6. 2018 v Brně.



Setkání předsednictva s moravskými kluby – čtvrtek 11. 1. u nás v klubovně, návrh
témat do diskuze, zajistíme občerstvení.



Oblečení ATEX – navýšení nákupních cen ze strany výrobce, aktualizujeme ceník.



Stojany na lodě – necháme si nacenit další úpravy stojanů (M. Kindler).



Lodě – pronájem 1x Rowline (převzít v únoru), domluven pronájem 2- Pecl,
rozjednán pronájem 2- Triexpert, ze svazu letos výpůjčka 2x možná nebude.



Lodní fond - za rok 2017 vybráno 323 tisíc Kč (sponzorské dary, příjmy z pronájmu
prostor, teambuildingy) a vyčerpáno 314 tisíc Kč. Zůstatek 102 tisíc Kč. V roce 2018
již příjmy z pronájmu nepůjdou do fondu, ale na opravy budovy.



Veslař roku – Karel Kolesa a Ivan Miluška byli oceněni čestným odznakem (bývalí
úspěšní závodníci, kteří mj. reprezentovali na OH 1968 v Mexiku), Vašek Kunčák
společně s dalšími členy reprezentační 4x- vyhlášen 3. nejlepší juniorkou posádkou.



Termín příštího jednání v pondělí 12. 2. 2018.
Zapsal: Ing. Tomáš Nahodil, předseda

