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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.5/21-25 z jednání výboru oddílu veslování TJ Chemička Ústí nad Labem 
 
Datum: 27. 10. 2021 
Přítomni: J. Přibyl, L. Pavlovský, L. Zábrodský, J. Kulesa 
Omluveni: J. Pokorná 
Hosté: M. Kostomlatský 
 
Úkoly: 

• Zpracovat plán oprav a údržby oddílu na roky 2021 - 2025. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 08/2021 - probíhá 

• Zpracovat plán nákupů, údržby a vyřazení lodního materiálu na roky 2021 - 2025. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 08/2021 - probíhá 

• Zajištění doplnění chybějících startovních čísel. 
Zajistí: L. Pavlovský a J. Přibyl, Termín: 4/2022 - probíhá 

• Zajištění nastavení čipů do služebního auta pro každého řidiče. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 12/2021 - probíhá 

• Zpracovat rozpisy trenažérů, bazénu a posilovny. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 10/2021 - splněno 

Nové úkoly: 

• Zpracovat parametry organizace příměstských táborů. 
Zajistí: J. Přibyl, Termín: 12/2021 

• Zajistit nákup potřebného materiálu a zimní údržbu lodního materiálu před sezónou. 
Zajistí: L. Pavlovský, Termín: 03/2022 
 
 

Výbor oddílu schvaluje: 

• Nákup drobného lodního materiálu pro údržbu před sezónou (pro 4, proti 0, zdržel se 
0), 

• Přestup S. Slavíčkové do VK Litoměřice (pro 4, proti 0, zdržel se 0), 

• Rozpisy trenažérů, bazénu a posilovny na zimní přípravu (pro 4, proti 0, zdržel se 0), 

• Termínovou listinu na zimní sezónu (pro 4, proti 0, zdržel se 0), 

• Úpravu výše členských příspěvků na rok 2022 viz příloha (pro 4, proti 0, zdržel se 0), 

• Termín Ústecké zatáčky na 14. – 15. 5. 2022 (pro 4, proti 0, zdržel se 0), 

• Objednávku autobusu na triatlon do Loun (pro 4, proti 0, zdržel se 0), 
Informace: 

• J. Přibyl informoval výbor o připravované VH TJCHÚ s dopadem na založení ČVK Ústí 
n. L. 

• J. Přibyl informoval výbor o dotaci NSA. 
Různé:  

• Výbor oddílu probral možnosti financování případné koupě 4x- Filippi. 
 

Termín dalšího zasedání: 24. 11. 2021 v 18:00 hod. 
Zapsal: J. Přibyl 
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Členské příspěvky na rok 2022 schválené Výborem oddílu 27. 10. 2021 
 

Členské příspěvky zaplaťte bezhotovostně na účet oddílu. Příspěvky zasílejte na číslo 
účtu: 2301161579/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a ročník narození 
platícího člena. V případě platby za víc členů do zprávy pro příjemce uveďte jména 
všech členů, kterých se platba týká. Výše členských příspěvků: 
 

 Příspěvek 

Základní členský příspěvek 
(závodníci a dospělí) 

4 000,- Kč 

Snížení členský příspěvek 
(důchodci) 

3 000,- Kč 

Snížený členský příspěvek (trenéři, 
výbor, kontrolní komise a matky 
na MD) 

500,- Kč 

 
V případě, že jsou členy oddílu přímí příbuzní jedné rodiny (sourozenci, rodiče/děti) 
platí základní členský příspěvek v plné výši pouze jeden z členů rodiny. Ostatním 
členům rodiny, na něž se vztahuje základní členský příspěvek, bude přiznána sleva: 
1.000,- Kč na prvního, 2.000,- Kč na druhého a 3.000,- Kč na každého dalšího člena 
rodiny. 
 
Dle čl. V, odst. 1., bodu e) Stanov oddílu, má každý řádný člen povinnost řádně a včas 
platit oddílový příspěvek a jiné uložené platby. Každý člen je povinen zaplatit 
stanovený oddílový příspěvek pro daný kalendářní rok nejpozději do konce března 
příslušného kalendářního roku. 
 
Dále pak platí schválení slev na členských příspěvcích výborem oddílu ze dne 7. 7. 
2010: 

o Sleva 1000,- Kč na členském příspěvku 2021 bude přiznána tomu, kdo přivede 
nového člena oddílu do 18ti. let a ten zaplatí členské příspěvky. Maximální 
sleva bude přiznána ve výši celého členského příspěvku tj. max. 4 000,- Kč. 

o Členský příspěvek bude odpuštěn těm členům oddílu, kteří zařídí pro oddíl 
sponzorský dar nebo smlouvu o reklamě min. na 5 000,- Kč. 

 
V případě, že někdo z členů oddílu není schopen ze sociálních, nebo jiných důvodů 
uhradit plnou výši členských příspěvků, může požádat Výbor oddílu o úpravu 
členských příspěvků popř. odpuštění. 
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