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Zápis č.1/17-21 z jednání výboru oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem 
 
Datum: 29. 11. 2016 
Přítomni: J. Přibyl, L. Pavlovský, J. Kulesa, P. Herink, J. Pokorná, J. Janus 
Omluveni:  
Hosté: J. Psota, M. Chochol 
 
Úkoly: 

 Zajistit nákup a fakturaci schváleného lodního materiálu. 
Zodpovídá: L. Pavlovský, termín: 15. 12. 2016 

 Zajistit odborné stanovisko ke zdravotnímu stavu stromu (akát) odboru životního 
prostředí MMÚ. Popř. zajistit pokácení stromu (ve spolupráci s L. Pavlovským). 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 31. 3. 2017 

 Zajistit prořez stromů a náletů v areálu loděnice. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 31. 3. 2017 
 

Výbor oddílu schvaluje: 

 v souladu se Stanovami oddílu čl. VIII. písm. 6, místopředsedu oddílu Petra Herinka 
(pro 4, proti 0, zdržel se 1), 

 Trenérskou radu ve složení – Josef Kulesa, Lukáš Pavlovský, Lenka Pavlovská, Kamil 
Mastík, Silva Mastíková, Matouš Srnka, Marcela Vávrová (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

 pověření L. Pavlovského k přihlašování na závody v systému Sportis (pro 5, proti 0, 
zdržel se 0), 

 pověření J. Pokorné ke správě evidence členské základny (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

 L. Pavlovského do funkce správce lodního materiálu (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

 P. Pasku do funkce správce oddílových vozidel (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

 I. Paskovou do funkce oddílové účetní (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

 výši členských příspěvků na rok 2017 (pro 5, proti 0, zdržel se 0): 
 

Kategorie Příspěvek 

Základní členský příspěvek 
(závodníci a dospělí) 

3.500,-Kč 

Snížení členský příspěvek 
(důchodci) 

2.500,-Kč 

Snížený členský příspěvek (trenéři, 
výbor, matky na MD, sympatizanti) 

500,-Kč 

 

 nákup sportovního materiálu pro mládež z dotačních prostředků mládeže (pro 5, 
proti 0, zdržel se 0): 

o jeden pár kolejnic pod trenažér C2, 
o ozvučení do párové osmy, 
o jeden pár dětských vesel macon, 
o párové krakorce na 4- BBG Šedivka, 
o dva páry bot do nohavek. 
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 úpravu věže pouze pro potřeby kanceláře oddílu (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

 zapůjčení 4 trenažérů VK Roudnice 3. 12. 2016 (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

 pronájem areálu loděnice oddílu kanoistiky TJCHÚ ve dnech 22. 4. 2017 a 13. 5. 2017 
pro potřeby uspořádání závodů v rychlostní kanoistice (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

Informace: 

 J. Přibyl informoval výbor o potřebě zahájení práce na úpravě a doplnění provozních 
„směrnic“ oddílu. Jedná se zejména o Provozní řád, Lodní řád, BOZP a PO, Povodňový 
řád, Provozní řád vozidel atp. Dále je třeba zpracovat plán údržby a rozvoje lodního 
materiálu a areálu loděnice. 

 J. Přibyl informoval výbor o stavu vzniku pobočného spolku veslování. TJ intenzivně 
pracuje na zapsání hlavního i pobočných spolků TJCHÚ. 

 J. Přibyl informoval výbor o odstoupení J. Vávry z funkce správce loděnice z důvodu 
neustálého šíření nepravdivých informací o jeho osobě na veřejnosti. Jako vhodného 
kandidáta do funkce oslovil J. Přibyl J. Šimůnka. Ten si své případné působení rozmyslí 
do konce roku. 

 J. Přibyl informoval výbor o pravděpodobném přístupu zajištění závodu dračích lodí a 
Ústecké zatáčky. Zřejmě díky EET nebude možné provozovat vlastní stánek 
s občerstvením. Termíny akcí jsou již známé. (DL 28. - 29. 4. 2017; ÚZ 20. – 21. 5. 
2017). 

 J. Přibyl informoval výbor o zpracování žádosti v Programu VIII. MŠMT na podporu 
mládeže v klubech/TJ. Byla poskytnuta aktuální členská základna TJ pro vypracování. 

 J. Přibyl informoval výbor o vystavených fakturách VKO Louny za pronájem trenažérů, 
Stavebním strojům za umístění reklamy, OLPET za poskytnutí reklamy na webu. P. 
Herink informoval o možnosti uzavření smlouvy na reklamu s firmou ComPlus. 

Různé:  

 Výbor oddílu prodiskutoval spolupráci s Kontrolní komisí. 
 

Termín dalšího zasedání: 15. 12. 2016 od 18:00 hod. v kanceláři oddílu 
Zapsal: J. Přibyl 
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