
                                                                                                                      V Praze, 21.9.2017 

 

ZÁPIS 
ze 4. schůze výboru sekce vodní turistiky ČSK, 

která se konala dne 21.9.2017  v sekretariátu ČSK v Praze na Strahově. 

 

Schůzi zahájil J. Hodic v 16:55 hod.   

Přítomni: 

Jiří Hodic, Miloslav Svoboda, František Vyhňák, Martin Jirka, Pavel Šálek, členové výboru, 

Jiří Mrkos, předseda revizní komise,  

Omluven: Jiří Šťastný 

výbor ČSK-VT je usnášeníschopný 

 

Program: 

1) Hospodaření sekce VT 

2) Informace o schůzi výboru ČSK 

3) ČPV 

4) Změna rozpočtu sekce VT ČSK na r. 2017 

5) Vyhodnocení soutěže oddílů pracujících s mládeží 

6) Různé 

 

1) Hospodaření sekce VT 

Výbor sekce VT vzal na vědomí hospodaření sekce 

hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

návrh schválen 

 

2) Schůze výboru ČSK 

Výbor sekce VT vzal na vědomí informaci J. Hodice z jednání výboru ČSK. Zápis z jednání 

bude členům výboru sekce VT ČSK zaslán. 

 

3)  ČPV 

Výbor sekce schválil úhradu vynaložených nákladů pořadateli neuskutečněného závodu ČPV 

Střela 2017 a to v max. výši do 5.000,- Kč. 

hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

návrh schválen 

 

Výbor sekce projednal informace z uskutečněných závodů ČPV Jihlava (náhrada za Svratku) 

a ČPV Úhlava. Oba závody se uskutečnily v souladu se směrnicí o pořádání závodů. 

J. Hodic informoval o stavu příprav závodu Hameráček. 

P. Šálek informoval o stavu příprav závodu Hamerák. 

Výbor sekce schválil navýšení dotace pro pořadatele závodu ČPV Jihlava na 50.000,- Kč, 

Hameráček na 30.000,-, Hamerák na 90.000,- Kč. 

hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

návrh schválen 

  

4) Změna rozpočtu sekce VT ČSK na r. 2017 

Výbor sekce schválil změnu rozpočtu na r. 2017 takto: 



- zajištění Českého poháru vodáků r. 2017      265.000,- Kč 

(7 x 45.000, 1 x 65.000 Hamerák, 1 x 10.000 Hameráček) 

- školení instruktorů a cvičitelů, semináře bezpečnosti a záchrany      35.000,- Kč 

- organizování soutěže oddílů pracujících s mládeží     200.000,- Kč 

- ostatní akce regionálního významu pořádané oddíly     200.000,- Kč 

- bezpečnostní opatření, prevence, projekt „Suché jezy“      35.000,- Kč     

(materiál 20.000,-, služby 15.000,- Kč) 

- podpora CNAWRu           40.000,- Kč 

- podpora celostátní soutěže v eskymáckých obratech       40.000,- Kč 

- údržba SW výsledky ČPV          15.000,- Kč 

- členská schůze            30.000,- Kč 

- odměny oddílům ČPV           30.000,- Kč 

- cestovné             30.000,- Kč 

- příspěvky na členskou základnu         30.000,- Kč 

- vyhlášení výsledků ČPV          45.000,- Kč 

- osobní náklady (dle návrhu v příloze)       100.000,- Kč 

hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

návrh schválen 

 

5) Vyhodnocení soutěže oddílů pracujících s mládeží 

Výbor sekce schválil vyhodnocení soutěže oddílů pracujících s mládeží dle přílohy 

Výbor sekce nesouhlasí s udělením výjimky pro posunutí termínu předložení podkladů 

hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

návrh schválen 

 

6) Různé 

Výbor sekce projednal: 

- Oddíly, kterým byla schválena dotace, budou osloveny se žádostí o závaznou 

informaci, jakým způsobem tuto dotaci vyúčtují 

- ČSK připravuje vzor smlouvy o poskytnutí dotace 

- Dotace MŠMT prg. 10 – bude rozhodnuto do cca 14 dnů (cca 405.000 Kč) 

- Členské oddíly jsou povinny uvést do souladu s NOZ své listiny (stanovy) v rejstříku, 

oddíly, které toto nesplňují, budou opět vyzvány k nápravě, popř. k 31.12.2017 

přestávají být členy ČSK a nemají nárok na jakékoli dotace 

- Kanoista r. 2017 (Olomouc) 

- Trička pro pořadatele ČPV (AlpinePro) 

 

T příští schůze sekce VT: 19.10.2017 

  

Schůzi ukončil J. Hodic v 18:35 hod.   

                                                                                                            

 

               Ing. Jiří  Hodic 

                                                                                                                      Předseda SVT ČSK 


