DTJ HK – Hradecký klub veslařů
Schůze výboru – pondělí 25. 2. 2013, 18:00h – 19:10h
Přítomni:
Michal Zámečník, Pavel Oščiatka, Miroslav Přinesdomů, Ivana Zezulková
Omluven:
Libor Kovařík

1. Brigáda 2. března 2013 od 9h.
Pro rok 2013 je navržen nový model pravidelných brigád a to vždy první sobotu v měsíci
počínaje březnem 2013 od 9:00h.
Činnosti projednané výborem:
 Úklid skladu lodí.
 Provedení okótovaného nákresu pro vyřešení utěsnění spodní části skladu lodí.
 Odstranění starých dykyt z lodí.
 Ošetření vnitřního prostoru lodí proti plísním.
 Kontrola stavu plata.
Členové budou informováni e‐mailem.
Odpovědná osoba – Michal Zámečník

2. Projekt na propagaci veslování
Kontaktovat Václava Chalupu a projednat možnost prezentace v České televizi.
Na odezvu z klubů vyčkáme do 25. března.
Odpovědná osoba – Mirek Přinesdomů, Michal Zámečník

3. Projekt výstavby loděnice před areálem DTJ
Výbor odsouhlasil prostředky na vytvoření studie a zajištění přípravných prací k územnímu
rozhodnutí. Přípravné projektové práce na studii budou řešeny s Ing. Arch. Tomášem
Vymetálkem, tvůrcem územního plánu města Hradec Králové. Zástupci výboru provedou
osobní schůzku s architektem na téma rozsahu možné výstavby. Na základě osobního jednání
bude provedena přesná specifikace požadavků stavby.
Odpovědné osoby – všichni členové výboru

4. Provozní řád
Na základě požadavku Libora Kovaříka bylo hlasování o Provozním řádu přesunuto na příští
schůzi. Od dnešního dne budou jednotlivé návrhy postupně číslovány a na schůzi dojde
k hlasování konečném návrhu. Návrhy textu Provozního řádu budou průběžně zasílány do 20.
března 2013.
Odpovědné osoby – všichni členové výboru

5. Příprava valné hromady HKV – duben 2013
S ohledem na řešení přípravy studie výstavby nové loděnice, neodsouhlasení Provozního
řádu se termín konání VH přesouvá na pondělí 29. dubna od 18:00h. na DTJ.
Za sestavení programu a příspěvky odpovídají Michal Zámečník, Libor Kovařík, Mirek
Přinesdomů.

6. Vlek na lodě
Uvolnění prostředků na opravu vleku na lodě 15.000,‐ je vázáno na výsledek schůzky členů
výboru s architektem a vyčíslením celkových nákladů na studii výstavby nové loděnice.
Odpovědná osoba – Mirek Přinesdomů

7. 2x dvojskif z Lysé
Výbor odsouhlasil nabídku na bezplatný převod dvou dvojskifů z Lyse nad Labem.
Náklady na převoz budou hrazeny z prostředků klubu.
Odpovědná osoba – Mirek Přinesdomů

8. Zápisy ze schůzí
Na základě písemného podnětu Libora Kovaříka budou z jednotlivých jednání výboru
prováděny od března 2013 zápisy a usnesení.
Odpovědná osoba – Libor Kovařík

Příští schůze výboru 25. 3. 2013
zapsal Michal Zámečník

