
Zápis ze schůze VV ze dne 13.5.2022 

 

Přítomni:  Monika Skalová 

                 Josef Skala 

                 Václav Novotný 

  Vladimír Kulštejn 

  Rostislav Mareček 

 

Program: 

1. Projednání dopisu Povodí Ohře – buňka Zárubových zasahuje do záplavového 

území. 

2. Pojistná událost – poškození vjezdové brány pádem stromu 

3. Projednání připomínky pana Nezdary k vyúčtování poplatků za rok 2021 

4. Projednání nákupu drobného materiálu - vybavení  

5. Audit – kontrola platných pojistných smluv 

6. Projednání umístění a montáže solárního ohřevu TUV 

7. Prodloužení sjezdu do vody u loděnice 

 

Ad 1) Na základě jednání na Povodí Ohře a.s. Cheb s Janem Bezděkem je nutné 

přemístění buňky na pozemek Jakchtklubu Cheb z.s. do 31.10.2022. 

Ad 2) Pojistná událost byla řešena MÚ Cheb u pojišťovny Uniqa. Vzhledem 

k tomu, že strom stojí na pozemku města Chebu, pojišťovna zamítla plnění 

z důvodu, že škoda byla způsobena živelnou událostí, ne vinou města Cheb. Na 

základě tohoto sdělení Rostislav Mareček nahlásí pojistnou událost u pojišťovny 

Kooperativa, u které má Jachtklub uzavřenou svoji pojistku. 

Ad 3) Pan Nezdara se osobně dostavil na schůzi VV a požádal o ukončení 

členství k 31.12.2021. V roce 2022 bude mít loď umístěnou v areálu klubu za 

poplatek 2500,- Kč a své návštěvy areálu bude platit dle platného ceníku 

Jachtklubu (50,- Kč/den/osoba). 

Ad 4) Byl schválen nákup nového elektrického čističe oken a rychlovarné 

konvice do baru. Nákup zajistí Vladimír Kulštejn. 

Ad 5) Rostislav Mareček informoval VV, že o revizi stávajících pojistných 

smluv požádal Václava Voříška – pojišťovacího makléře.  



Ad 6) VV rozhodl, že solární ohřev TUV bude umístěn na zemi za sociálním 

zařízením.  

Ad 7) Na základě informace Povodí Ohře, že v průběhu šesti let bude během 

čtyř letních sezón snížena hladina na úroveň zimního stavu, VV rozhodl o 

prodloužení stávajícího sjezdu do vody u loděnice o nezbytně nutný počet 

panelů tak, aby při podzimních závodech bylo možno dát motorové čluny a lodě 

na vodu.  

  


