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DTJ HK – Hradecký klub veslařů 
2. Schůze výboru – úterý 3. března. 2015, 18:00h – 18:50h 

 
Přítomni: 
Michal Zámečník, Michal Brendl, Zdenek Vrkota, Pavel Oščiatka, Ivana Zezulková omluvena 
 

1. Předání dokladů a finanční hotovosti provozního fondu hospodáři klubu  
17.100,- Kč a 4ks dokladů roku 2015 předány Michalu Brendlovi. 
 

2. Hospodaření klubu 
Radek Zezulka převede 16000,- Kč z programu Přijď veslovat do provozního fondu klubu, 
peníze zašle na účet Michala Brendla. 
 
Aktuální stav financí: 
Účet u DTJ    37.504,- Kč 
Provozní účet HKV     17.100,- Kč + (24.000,-) 
Zálohy na nákupy celkem 13.433,- Kč 
Přijď veslovat 2014  24.000,- Kč 
ČOV    39.259,- Kč 
 

3. Zajištění tréninků mládeže v roce 2015 
Pondělní společné tréninky od 16h jako hlavní trenér zajišťuje Michal Zámečník. 
Čtvrteční společné tréninky od 16h jako hlavní trenér zajišťuje Mirek Přinesdomů. 
 
Ivana připraví rozpis tréninků. Od druhé poloviny března bude dle stavu počasí pokračovat 
výcvik na vodě za účasti min. dvou asistentů trenéra z řad členů případně i rodičů. V platnosti 
příspěvek pro trenéry v podobě odpuštění ročního klubového poplatku, pro asistenty trenérů 
snížení ročního klubového poplatku na 2000,- Kč. Pro vybrané a schválené akce budou 
odpovědným osobám proplaceny cestovní náhrady, stravné a ubytování při zajištění akcí 
s mládeží. 
Odpovědné osoby – Michal Zámečník, Mirek Přinesdomů 
 

4. Akce na první pololetí 2015 
4.4.  otevírání vody 
30.4.  čarodějnice DTJ 
8.5.  Pardubické májové sprinty 
15.-17.5 Thámovky 
 

5. Brigády 2015 
Dlouhodobě se výboru nedaří vytvořit vhodný model brigádnických činností, které slouží pro 
potřeby údržby, rozvoje a propagace klubu. Většina členů klubu se do těchto aktivit aktivně 
zapojila a pomohla tak ušetřit nemalé finanční prostředky, které bychom při komerční 
objednání služeb musili platit z vlastních prostředků klubu. Je nutné poděkovat všem za 
pomoc při závodech, náborových akcích, údržbě areálu a lodí.  
Návrh termínů a činností 
7.3. 9:00h dřevo, montáž nové lodi, úklid areálu (4.3 poslat pozvánku) 

Pavel a Dodo, nabídli zapůjčení motorových pil. 
4.4. 9:00h dobudování buňky pro děti a oprava a seřízení lodí 
Odpovědné osoby – všichni členové výboru 
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6. Úprava přístupu ke skladu lodí 

7.4. začnou práce na základě grantu města na vybudování zpevněné komunikace až ke skladu 
lodí. Zároveň firma při realizaci odveze z areálu nepotřebné věci, které budou složeny za 
zelenou boudou (sklad nářadí), a vyveze jámu na odpad u volejbalu.  
Odpovědné osoby – Michal Zámečník, Libor Kovařík 
 

7. Nominace zástupců do výboru DTJ 
Vzhledem k blížící se valné volební hromadě DTJ jsou nominováni výborem HKV 
Michal Zámečník člen výboru a Libor Kovařík člen kontrolní a revizní komise 
Odpovědné osoby – Michal Zámečník 
 

8. Klíče od loděnice, klíče od skladu nářadí (zelená bouda) 
Zdenda V. bude vést evidenci klíčů a zálohy budou předávány hospodáři klubu. Klíč od 
loděnice je zapůjčen členovi klubu po zaplacení členských příspěvků a prokázání jízdy na skifu 
proti vratné záloze 100,- Kč. 
Klíče od nářadí budou v buňce u veslařů, s elektrickým nářadím může pracovat jen 
proškolená obsluha. Bude dokoupeno a opraveno z prostředků DTJ nové potřebné nářadí. 
Odpovědné osoby – Michal Zámečník, Zdenek Vrkota, Libor kovařík, Michal Brendl. 
 

9. Přístup na plato 
Odpovědnost za úraz veřejnosti na platě. Prostor nelze oplotit a zamezit pohybu 
neoprávněných osob. Bude opětovně instalovaná cedule se zákazem vstupu a informací, že 
se jedná o soukromý pozemek. Z akce se provede fotodokumentace. 
Odpovědné osoby – Michal Zámečník 
 

10. Odprodej sportovního vybavení 
Členům klubu bude nabídnuto nepotřebné sportovní vybavení, následně bude nabídnuto na 
internetu. Byla provedena fotodokumentace.  
Odpovědné osoby – Zdenek Vrkota 
 

11. Registrace členů u ČVS 
Na konci března budou odeslány průkazy k registraci na rok 2015 u ČVS a bude zaplacen 
registrační poplatek. Registrovaný člen i trenér je pojištěn a má právo účasti na závodech 
ČVS. Pro registraci na závody jsme obdrželi nové přihlašovací údaje. 
Odpovědné osoby – Michal Zámečník 
 

12. Členské příspěvky 2015 
Zajistit výběr členských příspěvků do konce března 2015. 
Číslo účtu 1080576329/0800 
Odpovědné osoby – všichni členové výboru 
 

13. Školení první pomoci 
Po dohodě s Petrem Čákou zajistit školení první pomoci pro všechny členy podílející se na 
trénování mládeže.  
Odpovědné osoby – Michal Zámečník 
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14. Valná hromada ČVS 
Dva zástupci výboru pojedou na valnou hromadu 18. dubna 2015 od 11h. do Račic. 
Odpovědné osoby – Michal Zámečník 
 

15. Informace připravované valné hromadě DTJ o změně stanov a názvu DTJ 
HK, z.s. 
 Odpovědné osoby – Michal Zámečník 
 

16. Informace o celorepublikových sportovních hrách SDTJ v HK 12. a 13.9. 
 Odpovědné osoby – Michal Zámečník 
 

17. Informace o změně úklidu v podkroví od 1.3.2015 
 Odpovědné osoby – Michal Zámečník 
 

 
Příští schůze výboru 31. března 2015 
Zapsal 3.3.2015 
Michal Zámečník 


