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ZÁPIS
ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ VODÁCKÉHO ODDÍLU DNE 21.02.2018

Přítomni :  podle presenční listiny

1/  Vrátníček přivítal přítomné a přednesl výroční zprávu.
2/  Lazar a Voráč přednesli zprávu o činnosti oddílu mládeže za rok 2017. Voráč předložil
     Výroční zprávu doplněnou fotografiemi z akcí, které byly uskutečněny v roce 2017.
     Zároveň otevřel otázku dostupnosti fotek z akcí a navrhl, aby bylo uvažováno o zřízení 
     Interního uložiště, ze kterého by bylo možné čerpat fotky pro další potřebu.
3/  Koutná přednesla zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na 2018. Informovala o to, že 
     od nastávající sezony bude hospodaření oddílu a sportovního střediska znovu sloučené,
     tak jak to bylo před několika roky.
4/  Vrátníček přednesl návrh plánu činnosti pro rok 2018.
5/  Koukal přednesl plán vodáckých akcí pro rok 2018.
6/  V diskuzi vystoupili: a/ Vlasák navrhuje činnost oddílu rozšířit o dračí lodě. Návrh 
                                            nebyl akceptován.
                                        b/ Vlasák navrhuje zvýšit obsazení sportovišť v dopoledních
                                             hodinách, nejlépe školami. Návrh byl přijat, udělat inzerci.
                                         c/ Vlasák navrhuje, aby byl areál přes prázdniny pronajat v 
                                              dopoledních hodinách pro příměstský tábor. Je potřeba 
                                             zjistit více informací.
                                         d/ Lazar připomíná povinnost členů zaplatit členské příspěvky
                                              do konce května.       
                                         e/ Voráč otevírá otázku interní směrnice bezpečnosti pro 
                                             instruktory a cvičitele pro akce na divoké vodě. Výbor se 
                                             bude tímto zabývat a co nejdříve směrnici vydá.
7/ Vrátníček provedl  doplňující volbu do výboru. Byl zvolen Ondra Voráč. Proti
     nebyl žádný z přítomných delegátů.
8/ Navržené usnesení bylo po doplnění bodů 16, 17 a 18 schváleno.
9/ Vrátníček poděkoval za účast a shromáždění delegátů ukončil. 
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