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Zápis z valné hromady  Jachtklubu Cheb ze dne 5.11.2022 
 
Dne 5.11.2022 proběhla valná hromada Jachtklubu Cheb, z.s. Valné hromady se zúčastnilo celkem  
 

 Řádných členů:  40  

 Dalších členů: 7 
VH je usnášeníschopná.   
 
VH v 10:00 hod. zahájil předseda Ing. Rostislav Mareček, přivítal všechny přítomné a nechal hlasovat 
o zvolení zapisovatele a předsedy valné hromady. Zapisovatelem byla jednohlasně zvolena Monika 
Skalová, předsedou byl jednohlasně zvolen Rostislav Mareček.  
 

I. 
Seznámení členů s jednotlivými body programu valné hromady 

. 
 

II. 
Program valné hromady 

 
 

1. Zpráva o sportovní a závodní činnosti v roce 2022 
Václav Novotný přednesl výsledky, včetně bodového ohodnocení, dosažené v roce 2022 
jednotlivými závodníky klubu.  
 

2. Klubem pořádané závody v roce 2023 
Předseda seznámil členskou základnu s tvorbou CTL pro rok 2023 a termíny klubem 
pořádaných dvoudenních závodů.  
27.5. Stříbrná plachetnice 
17.6. Krajský přebor 
16.9. Švestková regata 
19.8. Dřevěný muž – Klub zajišťuje pouze plaveckou část závodu 
Termíny mohou být ještě upraveny na základě požadavku lodních tříd. 
 

3. Předběžné výsledky hospodaření za rok 2022 
Hospodaření k 30.9.2022: 
Stav BÚ 410.075,61 Kč 
Termínovaný vklad 1.000.000,- Kč 
Pokladna 108.716,- Kč 
Celkem 1.518.791,61 Kč 
Náklady 1-9/22 632.938,- Kč 
Výnosy 1-9/22 825.168,- Kč 
Předpoklad vyrovnaného rozpočtu 2022 bude dodržen. 

 
4. Informace k provozu areálu v letošním roce a výši poplatků 

- Pořádali jsme tradiční závody se nadstandartními službami pro závodníky i doprovod. 
- První týden v červenci proběhlo ve spolupráci se sokolovským jachtklubem soustředění 

dětí a mládeže. 
- V areálu byly pořádány akce jinými sportovními organizacemi. 
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- Realizace solárního ohřevu vody pro sociální zařízení. 
- Proběhla částečná oprava hlavní budovy jak firmou Ramtech s.r.o., tak svépomocí. 
- Byla sjednána nová pojistná smlouva. 
- Členy klubu byl zajištěn úklid sociálního zařízení i údržba areálu. Uživatelé chat a 

pozemků splnili povinnost úklidu sociálního zařízení. V roce 2023 bude úklid sociálního 
zařízení od 27.5. do 17.9. Úklid bude probíhat nejen o víkendech, ale i ve dnech konání 
akcí v areálu. 

- Od roku 2023 se navyšuje cena za užívání klubových chat a pozemků o 1.500,- Kč. 
V případě splnění povinnosti úklidu sociálního zařízení v předchozím roce, bude poplatek 
za užívání chat a pozemků o 1.500,- Kč nižší. 

                                                                                                                                                                                                                     
5. Projednání koupě pozemku č. 771/72 a prodeje pozemku č. 187/5 

Předseda VH seznámil členskou základnu s důvodem výše uvedené transakce a nechal 
hlasovat o jejím provedení. 
Návrh byl jednomyslně schválen: PRO 38, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0 
VH ukládá VV provést schválenou transakci. 
 

6. Představení uchazečů o členství a hlasování o jejich přijetí 
Předseda seznámil členskou základnu se žadateli a nechal o jejich přijetí hlasovat 
Ota Šimánek – členství řádné  
Výsledek hlasování:       PRO 38,     PROTI  0,     ZDRŽELI SE  0 
Ota Šimánek byl přijat za řádného člena klubu. 
Dagmar Kulštejn  – členství řádné  
Výsledek hlasování:       PRO 38,     PROTI  0,     ZDRŽELI SE  0 
Dagmar Kulštejn byla přijata za řádného člena klubu. 
Iva Brdková – členství ostatní 
Výsledek hlasování:       PRO 9,        PROTI  19,    ZDRŽELI SE  9 
Iva Brdková nebyla přijata za člena klubu. 

 
7. Diskuze 

Poděkování všem členům, kteří se podíleli na drobných opravách a údržbě areálu a na 
organizaci závodů a soustředění. 
František Ďásek seznámil členy klubu s umístěním Zdeňka Gebharta ve světovém žebříčku 
v lodní třídě Finn. 
Proběhla diskuze na téma pronájmu budovy klubu za účelem oslavy životních jubileí: 
3.6.2023 Tomáš Krejčí 
10.6.2023 Vladimír Záruba. 
 

Předpokládaný termín jarní VH 25.3.2023. 
 
 
Jesenická přehrada – Dřenice  dne  5.11.2022   
 
 
 
 
...............................................                                                                   ………………………………………………. 
 
Zapisovatel VH Monika Skalová                                                                Předseda VH Rostislav Mareček 
   
 
Přílohy: Prezenční listina 



                            Jachtklub Cheb z.s., IČ 18234984, Cheb, Komenského 536/28 

   
 


