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ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 
 
datum: 31. 10. 2016 
místo: konferenčně 
 
Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová 
Nepřítomni: - 
Zapisovatel: Radim Vašík 
 
Výkonný výbor je usnášeníschopný 

 
 

1) Výkonný výbor určil jako zapisovatele Radima Vašíka 
2) Výkonný výbor odsouhlasil předchozí zápis výkonného výboru 
3) Kontrola plnění úkolů: 

Z minulého zápisu nebyly žádné úkoly 
 
4) V souvislosti s výzvou k podání žádostí o příspěvek z rozpočtu KSJ JmK, z.s. 2016 v rámci kapitoly 4 

komise mládeže byly VV doručeny dvě žádosti, jedna od LS Brno ve výši 6.000 Kč (částečná úhrada odměn 
v souvislosti s rozšiřováním členské základny pro mládežnické trenéry, kteří vedou tým RS Tera a RS Feva), 
druhá od Jachtklub Brno ve výši 5.000 Kč (částečná úhrada odměn pro mládežnické trenéry, kteří vedou 
mladé jachtaře v souvislosti s rozšiřováním členské základny). VV tyto žádosti prostudoval a posoudil. 

Usnesení: VV souhlasí s poskytnutím p říspěvku z rozpo čtu KSJ JmK, z.s. 2016 v rámci kapitoly 4 
komise mládeže v celkové výši 11.000 K č následujícím zp ůsobem: ve výši 6.000 K č ve prosp ěch LS 
Brno na odm ěnu pro mládežnické trenéry za p ředpokladu uzav ření smlouvy pro poskytování a 
vyú čtování finan čních p říspěvků, která byla v p říloze výzvy, a p ředání vyú čtování nejpozd ěji do 
20. 11. 2016. VV souhlasí s poskytnutím p říspěvku z rozpo čtu KSJ JmK, z.s. 2016 v rámci kapitoly 4 
komise mládeže ve výši 5.000 K č ve prosp ěch Jachtklub Brno na odm ěnu pro mládežnické trenéry 
za předpokladu uzav ření smlouvy pro poskytování a vyú čtování finan čních p říspěvků, která byla 
v příloze výzvy, a p ředání vyú čtování nejpozd ěji do 20. 11. 2016. Sou časně VV souhlasí 
s přečerpáním rozpo čtu KSJ JmK, z.s. 2016 v rámci kapitoly 4 komise mlá deže o 1.000 K č, deficit 
této kapitoly bude na úkor kapitoly 2, která z ůstane nedo čerpána.  

 
5) V souvislosti s výzvou k podání žádostí o příspěvek z rozpočtu KSJ JmK, z.s. 2016 v rámci kapitoly 2 

sportovně technická komise byly VV doručeny tři žádosti o poskytnutí příspěvku od TJ Rapid (3.711 Kč na 
krajský přebor RAC a BIC), od Jachtklub Brno (2.000 Kč na Krajský přebor Q), od LS Brno (2.500 Kč na 
pořízení drobného hmotného majetku k pořádání závodů – bójky, lana, startovací spraye). VV tyto žádosti 
prostudoval a posoudil. 

Usnesení: VV souhlasí s poskytnutím p říspěvku z rozpo čtu KSJ JmK, z.s. 2016 v rámci kapitoly 2 
sportovn ě technická komise v celkové výši 8.211 K č následujícím zp ůsobem: 3.711 K č ve prosp ěch 
TJ Rapid (krajský p řebor), 2.000 K č ve prosp ěch Jachtklub Brno (krajský p řebor), 2.500 K č ve 
prosp ěch LS Brno (p říspěvek ve výši max. 33% z po řizovací ceny na nákup bójí, lan a startovacích 
spray ů). Jednotlivé p říspěvky budou poskytnuty za p ředpokladu uzav ření smlouvy pro poskytování 
a vyú čtování finan čních p říspěvků, která byla v p říloze výzvy, a p ředání vyú čtování nejpozd ěji do 
20. 11. 2016. 

 
6) Předseda KSJ JmK, z.s. informoval o pořádání Olympiády dětí a mládaže 2017 v Jihomoravském kraji. 

Součátí této akce bude i jachting, který se bude konat na sportovištích v areálech Jachtklub Brno a LS Brno. 
KSJ JmK, z.s. bude pořadatelem této akce pro jachting. Servisní organizací pro uspořádání Olympiády dětí 
a mládeže 2017 je společnost GALANT BRNO, s.r.o. (IČO 25545931) jako spolupořadatel ODM. Pro 
finanční zabezpečení jachtingu na této akci předseda KSJ JmK, z.s. uzavřel se společností GALANT BRNO, 
s.r.o. smlouvu o spolupráci při pořádání Olympiády dětí a mládeže 2017 dne 27. 10. 2016. 
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Usnesení: VV potvrzuje rozhodnutí p ředsedy KSJ JmK, z.s. a souhlasí s uzav řením smlouvy mezi 
KSJ JmK, z.s. a spole čností GALANT BRNO, s.r.o. o spolupráci p ři po řádání Olympiády d ětí a 
mládeže 2017. 
 

 
 
Zapsal: Radim Vašík 
Počet stránek zápisu: 2 
 


