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ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM z. s. 
Pražská 64/43 
400 01 Ústí nad Labem 
IČO 14313294 

Zápis č.1/22-26 z jednání Výboru klubu ČVK Ústí n. L. 
 
Datum: 7. 6. 2022 
Přítomni: J. Přibyl, L. Pavlovský, L. Zábrodský, J. Kulesa, J. Pokorná 
Omluveni:  
Hosté: K. Janáková, K. Besserová a rodiče závodníků dorostenců a dorostenek 
 
Úkoly: 

• Rozeslat informativní e-mail všem řádným členům klubu o změnách vyplývajících ze 
zániku TJCHÚ a vzniku ČVK ÚL. 
Zajistí: J. Přibyl; termín: po přijetí ČVK ÚL za řádného člena ČVS 

• Uzavření smlouvy o výpůjčce loděnice mezi TJCHÚ odd. veslování a ČVK ÚL. 
Zajistí: J. Přibyl, J. Pokorná; termín: 30. 6. 2022 

• Přepis EE na ČVK ÚL 
Zajistí: J. Přibyl; termín: 30. 6. 2022 

• Uzavřít pojištění o odpovědnosti funkcionářů klubu. 
Zajistí: J. Přibyl; termín: do ukončení platnosti stávající smlouvy TJCHÚ 
 

Výbor oddílu schvaluje: 

• Neposkytnutí zázemí pro uložení 10-ti členné dračí lodi v areálu klubu žadateli p. 
Žaloudkovi (pro 0, proti 5, zdržel se 0), 

• Přijetí nových členů klubu – Matyáše Cimpla, Václava Podrápského a Alžběty 
Roškotové (pro 5, proti 0, zdržel se 0), 

• Přechod Marie Jindrové a Ludmily Beranové do TJ Spartak Boletice za dodržení 
přestupového řádu ČVS tj. za výchovné – 1. rok registrace 3.000,- Kč, 2. rok registrace 
2.000,- Kč a každý další 1.000,- Kč za obě závodnice (pro 5, proti 0, zdržel se 0) 

• Platnost Provozního řádu, Lodního řádu a pravidel pronájmů nebytových prostor bez 
věcné změny pouze s úpravami TJCHÚ na ČVK ÚL (pro 5, proti 0, zdržel se 0) 

• Uzavření bezplatné smlouvy o výpůjčce mezi TJCHÚ – odd. veslování a ČVK ÚL na 
bezplatné užívání objektu loděnice do převodu loděnice do majetku ČVK ÚL za 
účelem urychleného přepisu energií před dalším zdražováním (pro 5, proti 0, zdržel se 
0) 

• Uzavření pojištění o odpovědnosti funkcionářů klubu (pro 5, proti 0, zdržel se 0) 

• Nákup čtyřech párů nepárových vesel pro mládež v souladu s podmínkami dotace KÚ 
(pro 5, proti 0, zdržel se 0) 

• Zapůjčení služební dodávky L. Pavlovskému pro soukromé účely 2. – 9. 7. 2022 (pro 5, 
proti 0, zdržel se 0) 

• Pověřuje J. přibyla jako zástupce na VH ČVS (pro 5, proti 0, zdržel se 0) 
 

Informace: 

• J. Přibyl informoval výbor o proběhlé VH TJCHÚ; přípravách přepisu majetku z TJCHÚ 
na ČVK ÚL; založení klubových e-mailů s doménou cvkusti.cz; založení nového 
klubového FB; o fakturaci p. Novákovi za reklamu na plotu a webu klubu;  
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• L. Pavlovský informoval výbor o sportovní činnosti oddílu za uplynulé období; 
plánovaných akcích na další období; akci přijď veslovat na základních školách v Ústí n. 
L.; Labské akademii veslování. 

Různé:  

• Výbor klubu byl požádán P. Herinkem o možnost jednání v rámci zasedání Výboru 
klubu za účasti dalších rodičů na téma sportovní přípravy, komunikace mezi klubem 
závodníky a rodiči. Výbor klubu vyslechl názory a připomínky ke sportovní přípravě 
jejich dětí a bude se s podněty rodičů nadále zabývat. O výsledcích bude rodiče 
informovat na dalším společném zasedání. 

• Výbor klubu projednal podrobnosti k uspořádání společenského posezení za účelem 
symbolického rozloučení s čestným předsedou klubu Jindřichem Janusem. 
 

Termín dalšího zasedání: 19. 7. 2022 v 18:00 hod. 
Zapsal: J. Přibyl 
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