
Zápis z valné hromady Kajak VUT, z.s.
Na 31. 10. 2022, 18.45 ve sportovním areálu Orel-Komín na ulici Kníničská 15, Brno byla
Markem Kaletou svolána dne 16. 10. 2022 valná hromada Kajak VUT, z.s. (IČ : 22748989).
Valné hromady se zúčastnilo 29 z 56 členů spolku a byla tak usnášeníschopná.

1. Zahájení
1.1. V úvodu schůze svolavatel navrhl valné hromadě pravidla pro její jednání a připomněl

program valné hromady. Předložil také listinu přítomných k podpisu.
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.1. Na místo předsedajícího se přihlásil Martin Sehnoutka a byl schválen počtem 25 pro, 1
proti a 3 se zdrželi.

2.2. Na místo zapisovatele se přihlásila Marcela Zedníčková a byla schválena počtem 28 pro a
1 se zdržel.

2.3. Na místo ověřovatele se přihlásil Marek Kaleta a byl schválen počtem 27 hlasů pro a 2 se
zdrželi.

3. Schválení účetnictví za rok 2019, 2020, 2021
3.1. Romana Ševčíková přednesla krátké shrnutí a účetnictví bylo schváleno jednohlasně 29

hlasů pro.
4. Diskuze podnětů:

4.1. Možnosti dalších (nových) prostorů pro oddílové kajaky
Smyslem bodu není najít konečné řešení, ale dát jednatelům rámec, ve kterém se mohou
pohybovat při jednáních o nových prostorách s Orly. Jako varianty se nabízí:

● Další klec na naše náklady (platí oddíl z úspor).
● Další klec na náklady Orlů.
● Další stavba (garáž/ srub) na pozemku.

Romana Ševčíková přednesla možnosti, hlavně finanční možnosti oddílu. V diskuzi
vystoupili Antonín Homola, Romana Ševčíková, Jiří Kubr, Martin Sehnoutka. Lukáš
Křižan navrhuje limit 200 tis. pro jednání s Orly.
Spočítali jsme, že nájem na lodích by byl 90 tis, kdybychom platili stejně jako Orlové.
Proto by mohlo být do budoucna výhodnější mít klec vlastní, za předpokladu, že nám
zachovají nižší příspěvky. Klec je shledána jako výhodnější, protože je rozebíratelná a
tudíž přemístitelná při případném stěhování z areálu. Marek Kaleta navrhuje neomezené
možnosti pro jednatele k jednání s Orly ohledně nových prostor.16 je pro, 8 je proti, 5 se
zdrželo. Tím pozbývá smyslu hlasovat o jiných návrzích.

4.2. Upravit členské příspěvky
4.2.1. Sjednotit členské příspěvky

Navrhuje Michal Boček. Nikdo se nevyjádřil proti tomu.
Michal Boček navrhuje zrušit slevu studentům. A také zjednodušit tímto administrativu.
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4.2.2. Zvýšit členské příspěvky
Navrhuje Romana Ševčíková Z důvodu zvýšení nájmu u Orlů. Minimální zvýšení pro
pokrytí nárůstu nájmu je 200,- . Lepší by bylo zvýšit o něco víc. Členské příspěvky se od
založení (8 let) nezměnily.
Jiří Hubáček navrhuje částku 1.888,-. Romana navrhuje zaokrouhlit částku na celé 100,-.
Hlasuje se o zvýšení na 900/půlrok bez studentských slev. 28 je pro, 1 proti, 0 se zdrželo.

4.3. Budget na nový web
Navrhuje Martin Sehnoutka: Úplně nový web + fórum, vše cloudově, bezúdržbově. Cena
600/měsíc (to jsou ročně 7200 = příspěvky 5 členů). Předdiskuze o novém webu probíhá
už několik let, zatím se nikam neposunula ani nepadlo žádné rozhodnutí. Máme dvacet let
staré stránky a fórum. Navrhuju hlasovatelné možnosti:

● Nechat stávající stav 930,- ročně
● Nový jednoduchý web a Rocketchat 2200,- + práce na údržbě
● Kompletní web s fórem za 7300,- ročně + skoro žádná údržba

Martin Sehnoutka shrnul možnosti. Antonín Homola nadnesl možnost zadarmo
přejmenovat články a převést na novou verzi volně dostupnou na webu, s tím že vzhled
stránky se lze změnit. .Martin Zavadil připomenul, že ceny se budou zvyšovat díky
energiím.Pavlína Lukašíková vznesla diskuzi, zda nový web vůbec potřebujeme, když
stávající členové si zvykli.
Martin Sehnoutka vznesl dotaz, zda je někdo, kdo se postará a zařídí nový web za
jakýchkoli podmínek. Antonín Homola navrhl, že zjistí možnosti a ceny v práci.
K hlasování je daný návrh na výši budgetu 7.000,- ročně, který oddíl může dát na zařízení
nového  webu a údržbu starého. 19 je pro, 6 je proti a 4 se zdrželi.

4.4. Nákup nového materiálu
4.4.1. Oddílový deblkajak

Navrhuje Martin Sehnoutka, Během předdiskuze návrhu bylo navrženo několik možností
pořízení jiných netypických plavidel, obtížné skladování a přeprava. Cena cca 45 tisíc.
Bylo zjištěno že se dá půjčit na Vrbném - tím by se vše vyřešilo.
Martin Sehnoutka návrh stáhl

4.4.2. Pořízení dětského kajaku
Navrhuje Lucie Homolová. Nikdo nedodal data, jestli takový kajak potřebujeme už teď ,
nebo až za 5 let. Cca 15k
V diskusi padla námitka prostoru na lodě, valná hromada hlasovala o
“Oddíl koupí dětský kajak v roce 2023”: 5 bylo pro, 10 je proti a 14 se zdrželo.

4.4.3. Pořízení pádel vhodné délky do oddílového materiálu [Klouzal]
Navhuje Martin Zavadil. V předdiskuzi se probralo že dvě delší pádla už se pořídily, ale
pro současný stav je to málo. Konkrétní návrh je pořídit 3 delší pádla. Diskuse se stáčí
směrem k požadované kvalitě oddílového materiálu.
Valná hromada pověřuje jednatele nakupovat trochu lepší a kvalitnější materiál: 26 je pro,
0 proti, 3 se zdržují
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4.5. Dotace oddílového eskymování
Navrhuje Lukáš Křižan. Oddíl by částečně dototoval zimní eskymování členům. V
předdiskuzi bylo zhodnocené, že pokud oddíl nemá peníze navíc, tak současný systém je
vlastně docela dobrý.
Návrh na hlasování aby se oddíl stal jedním plným podílníkem na eskymování: 5 je pro,
18 je proti, 6 se zdrželo.
Lukáš Křižan navrhuje plošnou dotaci 10 tis, Romana argumentuje, že oddíl na to nemá
finance.
Návrh na hlasování že oddíl každý rok přispěje celkem 10 tis na eskymování: 3 jsou pro,
14 je proti a 12 se zdrželo.
Žádný z návrhů nebyl schválen.

4.6. Organizace oddílové půjčovny [Majkl]
Michal Boček navrhuje elektronickou rezervaci a evidenci půjčovny oddílového
materiálu. Z diskuse vyplývá, že návrh je v plné variantě nerealizovatelný. Je možné
pouze zprovoznit elektronickou rezervaci, která se pak vytiskne a bude sloužit jako
půjčovní formulář, jinak člověk bude muset ručně vypsat půjčovní formulář.
Valná hromada se zhodla , že se tento bod vyřeší pověření jednatelé a Michal Boček
mimo valnou hromadu a není třeba hlasovat.

4.7. Organizace šprajd v kleci
Navrhuje Michal Boček.
Valná hromada pověřuje Michala Bočka realizací návrhu. Schváleno  28 hlasy, 1 se
zdržel.

4.8. Motivace členů k pořádání akcí
Navrhuje Michal Boček.Nebylo nalezeno žádné použitelné řešení, kromě zviditelnění
oddílového kalendáře. Valná hromada se shodla, že akcí je dostatek a Radek je na všech
:-)

4.9. Oživit oddílový kalendář
Navrhuje Michal Boček. Dát všem členům práva k zapisování do oddílového kalendáře.
Urgovat členy aby do něj zapisovali akce. Umístit část kalendáře na titulní stranu webu.
Hlasování o “Michal Boček to zařídí”:19 je pro, 5 je proti, 5 se zdrželo.

5. Diskuse
5.1. Jiří Hubáček požádal o asistenci s organizací vánočního večírku.
5.2. Vladimír Wrhel požádal o lepší chovní k oddílovmu materiálu

6. Závěr
Předseda poděkoval za účast a spolupráci, valná hromada byla ukončena v 21.59.
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zapsala Marcela Zedníčková                                                                    ověřil Marek Kaleta
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