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registrace u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 16011 IČ: 22770917 
DIČ: CZ22770917 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 číslo účtu: 2800181937/2010 

KSJ JmK, z.s. 
Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 

datum: 10. 12. 2018 
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. 2018 ze dne 13. 11. 2018
v rámci kapitoly 4 komise mládeže byly VV doručeny dvě žádosti, jedna od LS Brno ve výši 8.000 Kč
(částečná úhrada odměn v souvislosti s rozšiřováním členské základny ČSJ pro mládežnické trenéry lt. RS
TERA, RS FEVA a Laser), druhá od Jachtklub Brno ve výši 17.000 Kč (částečná úhrada odměn pro
mládežnické trenéry, kteří vedou mladé jachtaře v souvislosti s rozšiřováním členské základny ČSJ). VV tyto
žádosti prostudoval a posoudil.

Usnesení: VV souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu KSJ JmK, z.s. 2018 v rámci kapitoly
4 komise mládeže v celkové výši 17.000 Kč následujícím způsobem: ve výši 8.000 Kč ve prospěch LS
Brno na odměnu pro mládežnické trenéry za předpokladu uzavření smlouvy pro poskytování
a vyúčtování finančních příspěvků, která byla v příloze výzvy, a předání vyúčtování nejpozději do
15. 12. 2018. VV souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu KSJ JmK, z.s. 2018 v rámci kapitoly
4 komise mládeže ve výši 9.000 Kč ve prospěch Jachtklub Brno na odměnu pro mládežnické trenéry
za předpokladu uzavření smlouvy pro poskytování a vyúčtování finančních příspěvků, která byla
v příloze výzvy, a předání vyúčtování nejpozději do 20. 12. 2018.

5) V souvislosti s výzvou k podání žádostí o příspěvek z rozpočtu KSJ JmK, z.s. 2018 ze dne 13. 11. 2018
v rámci kapitoly 2 sportovně technická komise byly VV doručeny tři žádosti o poskytnutí příspěvku od TJ
Rapid (3.869 Kč na krajský přebor RAC a BIC), od Jachtklub Brno (17.000 Kč na Krajský přebor 2018,
pronájem tělocvičny pro jachtaře lt. Q, příspěvek max. 33% na nákup bójek a jachtařských vlajek), od LS
Brno (3.500 Kč na pořízení drobného hmotného majetku k pořádání závodů – bójky, lana, vlajky apod.). VV
tyto žádosti prostudoval a posoudil.

Usnesení: VV souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu KSJ JmK, z.s. 2018 v rámci kapitoly
2 sportovně technická komise v celkové výši 17.000 Kč následujícím způsobem: 3.869 Kč ve 
prospěch TJ Rapid (krajský přebor RAC a BIC), 9.631 Kč ve prospěch Jachtklub Brno (Krajský 
přebor Q a Lar, pronájem tělocvičny pro jachtaře lt. Q, příspěvek max. 33% na nákup bójek
a jachtařských vlajek), 3.500 Kč ve prospěch LS Brno (příspěvek ve výši max. 33% z pořizovací ceny 
na nákup bójí, lan a jachtařských vlajek). Jednotlivé příspěvky budou poskytnuty za předpokladu 
uzavření smlouvy pro poskytování a vyúčtování finančních příspěvků, která byla v příloze výzvy,
a předání vyúčtování nejpozději do 20. 12. 2018.
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