
Zápis ze schůze VJO (26. 6. 2012, Brno) 

Účastníci 
Spousta, Krupica, Kříž, Vodáček, Huk,Labuda 
Omluveni  
Šormová 
Hosté 
Vašík 
Zapsal 
Lukáš Vodáček 
 

Usnesení 

VJO přijímá nové mimořádné členy: Martin Dostalík, 1982; Michal Brukner, 1977; Adam Mikulík, 1978; 
Petr Polánka, 1975 
Povoluje uložení lodě Hobycat 16 reg číslo bude doplněno 
 
Usnesení 
VJO povoluje spuštění lodi jeřábem, svážnou a umístění kajutové lodi v ježku na dobu 3 dní v druhé 
polovině července p. Koplíkovi. Bude volat p. Krupicovi ohledně použití jeřábu. 
 
Usnesení 
VJO projednal žádost o členství p. Karla Kameníka o přijetí za člena. Spousta bude informovat o 
prozatimní nemožnosti umístit jak. Lod v areálu. 
VJO projednal žádost o členství Tomáše Vaculky. VJO zve uchazeče k osobnímu projednání jeho žádosti 
na příští schůzi VJO. 
Žádost p. Manišovského o místo v ježku. Loď nemá všechny náležitosti k umístění na vodě. Všechny 
místa jsou obsazené. Po odstranění závad žádá VJO o vyjádření p. Manišovského kdo uvolní své stání pro 
jeho loď. 
 
Info 
Mola mají prodlouženou platnost technické způsobilosti na 4 roky.  
Motorový člun bude mít prodloužen platnost technické způsobilosti po vyfocení a odeslání na PS. 
Celková cena 1800,- + 1150 výroba tabulek. 1060,- zaplatí VO 
 
Informace / úkol 
Povinné ručení na staré přívěsy – nutno doložit technicé průkazy – možnost požádat o vystavení 
duplikátu TP. Zajistí Roman Vašík do 08/2012. Petr Spousta doplní SPZ rušených přívěsů. 
 
Úkol 
M Krupica zajistí opravu vrátku. Finance dodá VO. 
 
Úkol 
LV. Domluvit opravu startovní lodě v Zám. Drlik cena 110 000,- vč. DPH  
 
Úkol 
OL podat žádost na KS JMK o příspěvek na mládež a krajský přebor. Do 10.7. 
 
Úkol 
Předložit nabídky na nákup nového motorového člunu na příští schůzi VJO 
 
Info 
p. Lukotka poslal 5000,- Kč jako první splátku dluhu. VJO Doporučuje pokračovat ve vymáhání dlužné 
částky. 



Usnesení 
VJO jmenuje komisi pro otevírání neoznačených skříněk ve složení Krupica, Kříž, Šormová, Spousta 
Příští schůze 7.8.2012 
 
Informace 
TJ hledá od 1.10.2012 nového správce areálu. Žádosti posílat na VTJ. 
 
Informace 
Po zprovoznění branky na el. Čipy bude vstup fungovat tak, že v otevírací době bude vstup volný na tlačítko. Mimo 
otevírací dobu bude vstup pouze na čip. Brána ve osazena novou vložkou. Odemykání brány bude oznámeno vždy 
správci , pokud je přítomen. Průjezd bránou nesmí být požit pro parkování vozidel v areálu. Majitel klíče ručí za to, 
že brána bude vždy i na krátkou dobu zamčena.  
Vlastní Klíče budou mít tito členové: 

• Možný Mirek 

• Správce 3 ks 

• Košvica František 

• Janča Josef 

• Vašík Roman 

• Vašík Martin 

• Maršálková Petra 

• Hakl Marek 

• Janča Josef 

• Ach-Hübner Otto 
 


