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

Zápis č.2/22-26 z jednání Výboru klubu ČVK Ústí n. L. 
 
Datum: 19. 7. 2022 
Přítomni: J. Přibyl, J. Kulesa, J. Pokorná 
Omluveni: L. Pavlovský, L. Zábrodský 
Hosté: členové KK - K. Janáková, M. Kostomlatský, H. Přibylová 
 
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 - splněno 

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

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

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

Nové úkoly: 

• Pořízení a zprovoznění systému EOS. 
Zajistí: J. Přibyl; termín: září 2022 

Výbor oddílu schvaluje: 

• Energetické úspory – zprovoznění bojleru na uhlí a HDO, úpravu popř. výměnu 
zářivkových svítidel za LED (pro 3, proti 0, zdržel se 0), 

• Přijetí nových členů klubu – Jana Řepku st. a Alenu Přibylovou (pro 3, proti 0, zdržel se 
0), 

• V rámci komunikace vně klubu užívat povinně e-mailové adresy s doménou cvkusti.cz 
(pro 3, proti 0, zdržel se 0) 

• V rámci likvidace oddílu veslování TJCHÚ převod finančních prostředků na účet ČVK 
ÚL (pro 3, proti 0, zdržel se 0) 

• Termín uspořádání 3. setkání ústeckých veslařů – 17. 9. 2022 (pro 3, proti 0, zdržel se 
0) 

• Zřízení organizačního týmu oslav 100. výročí založení klubu „OT100“ (pro 3, proti 0, 
zdržel se 0) 

• Organizování jednání trenérských rad kapitánem klubu, resp. předsedou klubu (pro 3, 
proti 0, zdržel se 0) 

Informace: 

• J. Přibyl informoval výbor o uzavření nové smlouvy na dodávku EE (navýšení záloh 
z 3500,- na 7000,- Kč; nákupu a dodávce uhlí; uzavření DPČ ‚trenéři a úklid) na ČVK 
ÚL; zřízení klubové datové schránky; převodu majetku z TJCHÚ na ČVK ÚL; zaslání 
dotačních smluv na ČVS; nákupu vesel na dotaci KÚ ÚL 

• 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. 
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• Výbor klubu zhodnotil přínos placeného klubového trenéra s návrhy na upřesnění 
pracovní náplně a kontroly odvedené práce pro klub. 
 

Termín dalšího zasedání: 6. 9. 2022 v 18:00 hod. 
Zapsal: J. Přibyl 
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