
Zápis ze schůze VV ze dne 20.7.2022 

 

Přítomni:  Monika Skalová 

                 Josef Skala 

                 Václav Novotný 

  Vladimír Kulštejn 

  Rostislav Mareček 

 

Program: 

1. Informace o soustředění mládeže 

2. Projednání dotačních smluv a vyúčtování dotací 

3. Provedení nutných oprav na hlavní budově - baráku 

4. Medializace sportovních úspěchů členů klubu  

5. Projednání stanoviska Povodí Ohře – buňka Zárubových   

6. Švestková regata 2022 

7. Prodloužení sjezdu do vody u loděnice 

 

Ad 1) Monika Skalová informovala výbor o průběhu a finanční bilanci 

soustředění mládeže konaného ve dnech 2.-8.7.2022. Výbor děkuje všem 

členům organizačního týmu za perfektně odvedenou práci a za hospodaření 

s výsledným přebytkem. 

Ad 2) Rostislav Mareček informoval výbor o dotacích a potřebném vyúčtování. 

Texty smluv budou zaslány všem členům výboru do 31.7.2022. 

Ad 3) Vzhledem k tomu, že se nepodařilo na dané opravy (opravy obkladů, 

vnitřních a venkovních omítek, včetně maleb a nátěrů, opravy dlažby terasy) 

zajistit firmu, ani živnostníky, bude nutné provést tyto opravy svépomocí. 

Rostislav Mareček navrhl, že v případě, že opravy budou provedeny členy, kteří 

již mají odpracované hodiny, bude jim tato činnost na základě DPP zaplacena. 

Návrh, včetně výše odměny bude projednán na další výborové schůzi.  

Ad 4) Václav Novotný informoval o předávání podkladů do regionálních médií 

a bylo dohodnuto, že výsledky budou předávány dle kategorií. 

Ad 5) Rostislav Mareček seznámil výbor se stanoviskem Povodí Ohře 

k přemístění buňky Zárubových. Po jednání Tomáše Krejčího na Povodí Ohře se 

nepodařilo změnit stanovisko, tudíž musí být buňka do 31.10.2022 odstraněna 



ze záplavové oblasti. Rostislav Mareček se pokusí domluvit schůzku s ředitelem 

státního podniku Povodí Ohře Chomutov k dalšímu jednání. 

Ad 6) Bylo navrženo startovné a ceny pro jednotlivé třídy, vypsání, včetně 

stravování. Ředitel závodu Václav Novotný návrh, včetně plachetních směrnic, 

dopracuje a předloží ke schválení. 

Ad 7) VV revokoval rozhodnutí ze dne 13.5.2022. Vzhledem k tomu, že sjezd 

sousedního Jachtklubu Sokolov je dostatečně dlouhý, nebude stávající sjezd u 

loděnice prodloužen. 

  

 

Zápis zpracoval Rostislav Mareček 


