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TJ CHEMIČKA ÚSTÍ NAD LABEM - oddíl veslování p. s. 
Pražská 64/43 
400 01 Ústí nad Labem 
IČ 05787343 

Zápis č.25/17-20 z jednání výboru oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem 
 
Datum: 16. 1. 2020 
Přítomni: J. Přibyl, L. Pavlovský, P. Herink, J. Pokorná, J. Kulesa 
Omluveni: 
Hosté:  J. Šimůnek 
 
Úkoly: 

 Zpracovat směrnici PO, BOZP pro provoz loděnice. 
Zpracuje: J. Psota, Termín: 15. 3. 2018 - probíhá 

 Zajistit instalaci digestoře, světla nad linku a podlahových lišt v kuchyňce. 
Zajistí: J. Šimůnek, Termín: 31. 7. 2018 - probíhá 

 Prověřit odevzdané formuláře GDPR. 
Prověří všichni trenéři, Termín: 10. 11. 2018 – probíhá průběžně 

 Připravit podklady pro inventarizaci majetku oddílu. 
Zajistí: J. Pokorná, termín: 31. 12. 2019 - probíhá 

 Zajistit nákup a instalaci lékárničky v prostoru mezi šatnami. 
Zajistí: P. Herink, Termín: 31. 10. 2019 - splněno 

 Zajistit možnost uzamykání dveří do prostoru mezi šatnami a schodištěm; loděnicí a 
vstupní halou. 
Zajistí: J. Kulesa, Termín: 25. 12. 3019 - probíhá 

 Zajistit výrobu náhradního popelníku ke kotli. 
Zajistí: J. Kulesa, Termín: 30. 11. 2019 - probíhá 

 Zjistit možnost dodávání klubových triček od firmy ONYX pí. Růžičková. 
Zjistí: L. Pavlovský a J. Přibyl, Termín: do příští schůze Výboru - splněno 

 Zajistit novou knihu jízd na trenažéry. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 10. 12. 2019 - splněno 

 Zajistit cedulky – 3x „Zavírat dveře!“ a „Vracej nářadí na své místo!“. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 10. 12. 2019 - splněno 

 Dohled nad prací asistentky trenéra J. Němcové. 
Zajistí: K. Mastík, Termín: průběžně - probíhá 

Nové úkoly: 

 Příprava letní termínové listiny s dopady do rozpočtu 2020. 
Zajistí: P. Herink, J. Přibyl, Termín: příští schůze Výboru 

 Připravit podklady za pro zpracování Výroční zprávy za rok 2019. 
Zajistí: P. Herink, J. Pokorná a J. Přibyl, Termín: 28, 2. 2020 

 Zajistit seřízení a úpravu plastových oken a balkonových dveří. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 29. 4. 2020 

 
Výbor oddílu schvaluje: 

 Pořízení multifunkčního zařízení – tiskárna, kopírka, scanner (pro 5, proti 0, zdržel se 
0) 

 Pořízení průmyslového vysavače na odsávání sazí při čištění kotle (pro 5, proti 0, 
zdržel se 0) 
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 Pořízení nové slavnostní vlajkoslávy (pro 5, proti 0, zdržel se 0) 

 Proplácení mzdy J. Němcové za trénování pouze za skutečně odpracované hodiny 
(pro 5, proti 0, zdržel se 0). 

 Uzavření smlouvy s TORNERO s.r.o. o poskytování nadstandardních zdravotních 
služeb pro členy oddílu (pro 5, proti 0, zdržel se 0). 

 Jako hlavní oddílový e-mail – info@vkusti.cz, souběžně bude fungovat stávající e-mail. 
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) 

 Trenéra SCM za oddíl – Lukáše Pavlovského (pro 5, proti 0, zdržel se 0) 

 Termín Členské schůze 2020 – 19. 3. 2020 od 17:00 hod. (pro 5, proti 0, zdržel se 0) 

 Systém volného vstupného pro nečleny oddílu  (pro 5, proti 0, zdržel se 0) 
o Nečlenové oddílu mohou využít předplaceného volného vstupu do prostor 

oddílu. K dispozici mohou mít: šatnu, sprchy, WC, posilovnu a trenažéry 
(mimo časový rámec vyhrazený pro členy oddílu) v době oficiálně otevřené 
loděnice. 

o Zájemci mohou požádat o možnost volných vstupů výbor oddílu 
prostřednictvím e-mailu. Pro volný vstup je třeba schválení Výboru oddílu a 
uhrazení vstupného. 

o Výbor oddílu si vyhrazuje právo neschválit žádost bez udání důvodů. 
o Ceny volných vstupů: 

 

1 měsíc 500,-- Kč 

3 měsíce 1.350,-- Kč 

6 měsíců 2.400,-- Kč 

12 měsíců 4.200,-- Kč 

 
Informace: 

 J. Přibyl informoval o jednání s labskými kluby ohledně založení Svazu veslování ÚK za 
účelem zřízení veslařské akademie Ústeckého kraje. 

 J. Přibyl informoval o práci na nových webových stránkách oddílu. 

 L. Pavlovský informoval o využívání přístupového čipu M. Langmaierové Z. 
Langmaierem. 

Různé:  

 Trenéři mají možnost kontroly uhrazení členských příspěvků svých svěřenců na webu 
oddílu v sekci – Svěřenci. 

 Výbor oddílu předběžně projednal revitalizaci sálu. 
 

Termín dalšího zasedání: operativně dle domluvy v únoru 2020.  
Zapsal: J. Přibyl 
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