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ZÁPIS č.11 Z VÝKONNÉHO VÝBORU, 9.12.2020 

Přítomni Omluveni Hosté 

   

Ludvík Novák  
Jan Danihelka 
Hana Ledvinová 
Linda Kölblová  
Lukáš Hořký  
Petr Marek  
Zdeněk Nečas  
 
 
 
 

 
 
 
 

Lucie Albrecht 
 

 

1)Návrh na odprodej části svazové výstroje 

2)Zpravodaj 2/2020 

3)Směrnice 2.1._Orgány svazu 

4)Výběrové řízení na údržbu svazových lodí 

5) Investiční dotace – MŮSTKY 

6)Financování a čerpání finančních prostředků 

7)VH ČSVLW 2021 

8)Žádost o financování přípravy talentované mládeže – klub SWP 

9) Registrace klubů a závodníků 

10)Kalendář závodů ČSVLW 2021 

11)Inventura majetku ČSVLW 

12)Různé 

 

1)Návrh na odprodej části svazové výstroje 
 

Petr Marek připravil návrh na prodej části svazové výstroje se základní prodejní cenou (viz. Příloha 

č.1) 
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Zájemci o koupi mohou své nabídky poslat do 31.1.2021. Výstroj bude prodána nejvyšší nabídce. 

Případné upřesňující dotazy (stav výstroje atd.) směřujte, prosím, na Petra Marka. 

  

2)Zpravodaj 2/2020 
 

Podklady pro Zpravodaj jsou připraveny ve standardním rozsahu.  Zpravodaj bude zkompletován a  

schválen na lednovém jednání VV a poté zveřejněn a rozeslán klubům. 

 

3)Směrnice 2.1._Orgány svazu 
 

Lukáš Hořký připravil návrh směrnice Orgány svazu, s upřesněním rolí jednotlivých členů VV na 

základě zkušenosti z posledního volebního období. Po připomínkování ze strany VV bude směrnice 

navržena ke sválení na VH ČSVLW 2021 a její návrh bude zveřejněn s předstihem před VH a 

termínem kandidatur pro příští volební období. 

 

4)Výběrové řízení na údržbu svazových lodí 
 

Klubům, které projevily zájem o údržbu svazových lodí (SLP, SKO, SKP, WSN) byly rozeslány 

podmínky údržby s žádostí o cenovou nabídku s žádostí o upřesnění nabídky při zohlednění nově 

stanovených podmínek. 

 

5) Investiční dotace – MŮSTKY 
 

Je potvrzeno dodání můstků na základě specifikace (viz. Příloha č.2). Koordinací celé akce jsou i 

nadále pověřeni Zdeněk Nečas a Petr Marek. 

 

6)Financování a čerpání finančních prostředků 
 

Probíhá dokončení podkladů k profinancování a závěrečnému vyúčtování jednotlivých kapitol.  

 Po konečném odsouhlasení financování přípravy závodníků (nejpozději 15.1.20201), bude detailní 

přehled o financování zaslán zástupcům jednotlivých klubů a bude také součástí podkladů na VH. 
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7)VH ČSVLW 2021 
 

 VH ČSVLW se bude konat 12.2.2021 v Dačicích.  Účastníkům budou rozeslány pozvánky a podklady. 

 Pokud dojde ke změně s ohledem na situaci s Covidem 19, budou účastníci informováni o dalším 

 postupu. 

 

8) Žádost o financování přípravy talentované mládeže – klub SWP 
 

Na základě upřesnění okolností přípravy závodníků ze strany zástupce klubu SWP rozhodl VV, že 

příprava závodníka Tobiáše Veselého bude financována za standardních podmínek, stejných jako pro 

ostatní kluby. 

 

9) Registrace klubů a závodníků 
 

Žádáme kluby, které doposud neaktualizovaly své údaje na portálu http://cwwf_data.codigo.cz, aby 

tak učinily nejpozději do 31.12.2020. Systém bude po tomto datu automaticky uzavřen pro editaci. 

Po 1.1.2021 bude provedena kontrola zadaných údajů a zástupci klubů obdrží potvrzení o registraci 

klubu, členů a závodníků. 

 

Pokyny k aktualizaci viz. Příloha č.3 

 

10)Kalendář závodů ČSVLW 2021 
 

Byl aktualizován předběžný kalendář závodů pro rok 2021, viz. Příloha č.4. 

Ze zápisu z jednání evropského Councilu vodního lyžování vyplývá, že uvažuje o možném posunu 

absolutního mistrovství Evropy o týden později, ale tato změna prozatím není potvrzena. 

 

11)Inventura majetku ČSVLW 
 

VV ČSVLW navrhuje Kontrolní komisi, aby ke konci volebního období provedla inventuru majetku 

Svazu.  

 

12)Různé 
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Jiří Formánek úspěšně složil zkoušku na národního homologátora (H3). Gratulujeme! 

 

Příští jednání VV se koná 20.1.2021   

Zapsala Lucie Albrecht 


