
Zápis ze schůze výboru Českého veslařského klubu  ze dne 7.1. 2020 
 

Přítomni:    Ivan Pecl, Eduard Göpfert, Romana Macasová, Radka Slezáková, Luboš Zapletal, 
 Jakub Rozlivka 

Omluven:   Adam Michálek 

Program:  
1. Plán investičních akcí a oprav 

2. Rozpočet 2020 

3. Termínová listina 

4. Informace o jednání s možnými dodavateli komunikace a přístupový systém 

5. Žádosti o přidělení klíčů 

6. Dopis členům a rodičům 

7. Různé 

 

1. Plán investičních akcí a oprav 

Pro rok 2020 byly jako priority navrženy tyto opravy a investiční akce:  

a) oprava komunikace 

b) instalace čipového přístupového systému 

c) výměna podlahy v posilovně 

d) zadání projektu na nástavbu trenažerovny na přehradě 

e) odkup skifů od Sandera a T. Nahodila 

f) dokončení klubovny 

Tento návrh se bude ještě upřesňovat po doplnění předpokládaných nákladů na práce v Pisárkách – 

zeleň, švýcárna, kanalizace, střecha,…. 

2. Rozpočet 2020 

K předloženému návrhu rozpočtu nebylo žádných připomínek. Návrh bude upřesňován podle 

vývoje bodů ad1 tohoto zápisu.  

3. Termínová listina 

Nebyla ke dni jednání výboru k dispozici. K jejímu schválení dojde v nejbližších dnech mimo 

jednání výboru a bude vyvěšena na webové stránky klubu.  

4. Informace  

o jednání s možnými dodavateli  komunikace a přístupového systému a podlahy do posilovny: 

a) Čipový přístupový systém bude objednán u firmy EVVA viz nabídka ze dne 6.1. 2020  

Xesar čip cena cca 79.000,- Kč bez DPH, konečná cena podle počtu čipů. Systém prodeje 

čipů jako u klíčů -  cena bude ještě určena. Realizace cca do měsíce. 

b) Oprava komunikace bude provedena cca v měsíci dubnu 2020 s ohledem na zahájení 

provozu obalovny. Bude provedeno vyrovnání stávající komunikace přefrézováním a cca 

5cm nový povrch po celé délce k bráně. Od brány bude provedeno lokální vyspravení. 

Cena cca 70.000,- Kč. 

c) Podlaha posilovna bude provedena z gumových dílců. Značka bude ještě upřesněna, cena 

cca 85.000,- Kč 

5. Žádosti o přidělení klíčů 

S ohledem na realizaci přístupového systému nebude již řešeno. 



6. Dopis členům a rodičům 

Výbor se shodnul na celkové intenzifikaci a zkvalitnění vztahů k příznivcům – nečlenům klubu. 

Informace rodičům budou řešeny v rámci spuštění nového webu. 

7.  Různé 

- P. Emr, který byl přítomen zahájení výborové schůze, byl upozorněn na zřízení „knihy 

závad,“ do které mají právo zapisovat veškeré zjištěné závady dospělí členové klubu a za děti 

jejich trenéři. Správce zhodnotí náročnost opravy a případně si vyžádá u Romany finance a 

odstranění závady potvrdí u zápisu. Současně upozorněn na větší pozornost při úklidu 

zejména sociálního zařízení a při vlastním sledování stavu majetku.  

- www stránky 

Jakub Rozlivka a Luboš Zapletal provedou do příštího výboru průzkum možností úpravy www 

stránek a připraví návrhy na zlepšení komunikace přes sociální sítě jako celek.  

- servis lodí 

Trenérům všech složek se ukládá v nejbližších dnech dohodnout s Adamem Michálkem 

fyzickou prohlídku lodí, vesel a případně dalšího materiálu tak, aby lodní park byl k zahájení 

sezóny ve 100% stavu. Adam připraví do 3.2. 2020  soupis potřebných oprav s vyčíslením 

potřebných financí. 

- dokončení klubovny 

Má na starost Kuba Rozlivka, který má možnost do konečného návrhu zaangažovat 

interiérového architekta. Výbor předpokládá návrh do příští výborové schůze.  

- členská schůze 

Členská schůze se bude konat 29.2.2020. členové budou informování dle stanov pozvánkou. 

Další jednání výboru ČVK Brno se uskuteční 3.2. 2020 v 18.30. 

 

Zapsal: Ivan Pecl 

 


