DTJ HK – Hradecký klub veslařů
Schůze výboru – pondělí 30. 1. 2013, 18:00h – 21:00h
Přítomni:
Michal Zámečník, Libor Kovařík, Pavel Oščiatka, Miroslav Přinesdomů, Ivana Zezulková

1. Zajištění tréninků mládeže v roce 2013
Jeden z trenérů mládeže Tomáš Svoboda odjíždí dlouhodobě mimo ČR.
Dokud se výboru nepodaří zajistit adekvátní náhradu, dojde k snížení termínů pro tréninky
mládeže na pondělí od 16:00h. – 17:30h. (trenér Zámečník) a čtvrtek od 16:00h – 17:30h
(trenér Přinesdomů). Úterní trénink je dočasně zrušen. Od 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 akce budou
odpovědným osobám proplaceny cestovní náhrady, stravné a ubytování při zajištění akcí
s mládeží.
Odpovědné osoby – Michal Zámečník, Mirek Přinesdomů

2. Stav klubových financí
Informace o stavu prostředků na účtu DTJ‐HKV, granty 2013 na mládež, rozvoj – vesla a člun.
Darovací smlouva od Leoše Hegera na 50.000,‐ Kč. Dar bude použit jako případná spoluúčast
ke grantu města HK.
Na základě rozhodnutí VH z roku 2012 je základní klubový příspěvek stanoven
na 3000,‐ Kč/rok se splatností do konce března 2013.
Odpovědné osoby za výběr příspěvků – všichni členové výboru

3. Brigády 2012, 2013
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. Bohužel evidence v lodní knize
je neúplná a výbor proto rozhodl, že nebude penalizovat členy za případné neodpracované
brigádnické hodiny v roce 2012. Pro rok 2013 je navržen nový model pravidelných brigád a to
vždy první sobotu v měsíci počínaje březnem 2013 od 9:00h. Potřebné činnosti budou
projednány výborem koncem předchozího měsíce a včas zveřejněny.
Odpovědné osoby – všichni členové výboru

4. Pravidelné schůze výboru
Výbor se jednomyslně usnesl na změně pravidelných schůzí výboru a to vždy poslední pondělí
v měsíci počínaje únorem 2013.
Odpovědné osoby – všichni členové výboru

5. Materiálně technické vybavení a odpovědnost
Za stav lodního parku a rozhodnutí o opravách odpovídá Pavel Oščiatka
Za stav ostatního vybavení a provoz skladu lodí, nářadí a budovy DTJ odpovídá Libor Kovařík

6. Projekt na propagaci veslování
Projekt Mirka Přinesdomů a Libora Kovaříka na sjezd z Hradce Králové do Prahy u příležitosti
100. výročí Primátorek byl představen na ČVS a v televizi V1. Následně budou s projektem
seznámeni ostatní kluby a bude projednána jejich případná spoluúčast na projektu.

Partnerství na projektu bude nabídnuto všem případným zájemcům a to nejen z našeho
klubu. Komunikaci s kluby zajistí Michal Zámečník.
Odpovědná osoba – Mirek Přinesdomů

7. Projekt výstavby loděnice před areálem DTJ
Byly zahájeny přípravné práce na projekt výstavby loděnice společně s nutným zázemím.
Stavba bude koncipována na odpovídající počet členů a požadavky na uskladnění materiálně
technického vybavení a lodí. Přípravné projektové práce budou řešeny svépomocí.
Na finální projekt bude vypsána soutěž.
Umístění stavby v terénu a základní studie bude konzultována s vedením a výborem DTJ.
Odpovědné osoby – všichni členové výboru

8. Návrh na změnu provozních pravidel a pokynů pro používání lodí
Na návrh Libora Kovaříka bude na příští schůzi projednán nový Provozní řád loděnice, který
nahradí Provozní pravidla a Pokyny pro používání lodí. Nový dokument byl k připomínkám
zaslán i ostatním členům klubu. Připomínky k textu budou průběžně zasílány do 20. Února
2013.
Odpovědné osoby – všichni členové výboru

9. Příprava valné hromady HKV – březen 2013
Termín konání bude upřesněn (předběžně pondělí 25. března od 18:00h. na DTJ).
Za sestavení programu a příspěvky odpovídají Michal Zámečník, Libor Kovařík, Mirek
Přinesdomů.

Příští schůze výboru 25. 2. 2013
zapsal
Michal Zámečník

