NÁVRH

NA

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 2. 2. 2018

Dle prezenční listiny bylo přítomno 51 členů starších 15 let ze 76, tj. 67,1% účast.
Členská schůze je usnášeníschopná dle čl. IX Stanov a účast opravňuje k platným volbám
členů výboru.

Členská schůze bere na vědomí:


Informaci o činnosti výboru, plnění usnesení z minulé schůze



Informaci o přijetí nových členů



Informaci o výsledku putovních táborů a táborů pro rodiče s dětmi



Informaci o sportovní činnosti členů Klubu vodáků Jeseník v roce 2017



Informaci o stavu majetku



Informaci o připravované akci Francie 2019



Informaci o jednotném systému řešení kalkulace a vyúčtování akcí

Členská schůze schvaluje:


Plán sportovní a společenské činnosti na rok 2018



Plán nákupu materiálu pro rok 2018



Zprávu o hospodaření Klubu v roce 2017



Rozpočet na rok 2018



Pokračování spolupráce s dopravcem zvoleným na základě výběrového řízení
provedeného výborem KVJ a schváleným členskou schůzí pro rok 2012 i pro rok 2018
a 2019.



Změny v půjčovním řádu



Potvrzuje záměr zlikvidovat subjekt SVo ČR, Klub vodáků tak, jak bylo schváleno
členskou schůzí dne 31. 1. 2015



Změnu likvidátora - Ing. Milana Touška za nečinného Mgr. Mariána Pribilince



Volbu výboru KVJ ve složení: Milan Toušek, Jarda Blanda, Jirka Štrama, Jirka
Černěnko, Broněk Krzystek

Členská schůze ukládá:


Výboru a pověřeným členům zabezpečit realizaci plánu činnosti KVJ



Výboru zajistit schválený nákup vodáckého i nevodáckého materiálu v roce 2018



Výboru připravit podmínky pro potřebné práce na loděnici pro brigádníky



Výboru připravit krajské kolo v eskymování na bazéně v České Vsi



Výboru zajistit proškolení pořadatelů akcí ohledně kalkulace a vyúčtování



Výboru zjistit cenu pozemku, nacenit opěrnou zeď a další podmínky pro realizaci
výstavby přístřešků pro vozíky

Usnesení bylo schváleno 51 přítomnými, tj. 100%
Proti bylo 0 členů
Zdrželo se hlasování 0 členů

V Jeseníku dne 2. 2. 2018, za návrhovou komisi Aneta Krzystková, Alena Řehová, Adéla
Ševčíková

