USNESENÍ ZE ČLENSKÉ
SCHŮZE
K L U B U V O D Á K Ů J E S E N Í K Z E D N E 14.2.2020
Dle prezenční listiny bylo přítomno, nebo delegovalo svůj hlas, 45 členů starších 15 let ze 74,
tj. 60,8% účast. Osm hlasů bylo delegováno.
Členská schůze je usnášeníschopná dle čl. IX Stanov

Členská schůze bere na vědomí:


Informaci o činnosti výboru, plnění usnesení z minulé schůze



Informaci o přijetí nových členů



Informaci o výsledku táborů a týdenních akcích



Informaci o sportovní činnosti členů Klubu vodáků Jeseník v roce 2019



Informaci o stavu majetku



Informaci o chystaném kurzu v roce 2021



Informaci o přípravě krajského kola v eskymování 29.2.2020

Členská schůze schvaluje:


Plán sportovní a společenské činnosti na rok 2020



Plán nákupu materiálu pro rok 2020 (3ks Baraky atd.)



Zprávu o hospodaření Klubu v roce 2019



Rozpočet na rok 2020



Pokračování spolupráce s dopravcem zvoleným na základě výběrového řízení
provedeného výborem KVJ a schváleným členskou schůzí pro rok 2012 i pro rok 2020
podle nové Smlouvy o dopravě



Postup při likvidaci starého subjektu SVoČR Klub vodáků Jeseník s tím, že likvidátor
Ing. Milan Toušek zajistí provedení likvidace do konce tohoto roku



Cestovní náhrady pro členy KVJ dle návrhu

Členská schůze ukládá:


Výboru KVJ zajistit zanesení nového sídla KVJ do Stanov



Výboru a pověřeným členům zabezpečit realizaci plánu činnosti KVJ



Vedoucím putovních táborů svolat do konce dubna informativní schůzky vedoucích
pro tábory, kde se doladí obsazení vedení táborů a jejich program



Výboru zajistit proškolení nových vedoucích táborů a připravit opakovací školení pro
všechny instruktory KVJ v roce 2021



Výboru zajistit schválený nákup vodáckého i nevodáckého materiálu v roce 2020



Anetě, Broňkovi a Milanovi pokračovat v aktualizaci dat na stránkách klubu a jejich
zpřístupnění podle zařazení do skupin členů



Výboru připravit podmínky pro potřebné práce na loděnici pro brigádníky

Usnesení bylo schváleno 45 přítomnými, tj. 100 %
Proti bylo 0 členů
Zdrželo se hlasování 0 členů
V Jeseníku dne 14.2.2020, za návrhovou komisi : Jarmila Bortelová – předseda
Gejza Sóky
Nikola Šramková

Usnesení z originálu přepsal Milan Toušek dne 17.2.2020

