
 

Zápis jednání Výkonného výboru LK Radhošť z.s. 
Místo konání: Dolní Bečva, cukrárna Alameda 

Doba konání: 7.5.2019 od 19:00 hod 

 
Svolavatel: předseda Lyžařského klubu Radhošť z.s. 

Datum: 7.5.2019 

Zapsal:  Vlastimil Blinka 

Účastníci: Vlastimil Blinka st., Tomáš Jařina,Daniel Adamec , Daniel Paulus, 

                        Blinka Tomáš , Jitka Závorková , Miki Parma 

                         Omluven : M.Parma 

 

                          Program jednání 
 

1. Kontrola  plnění  úkolů                                                                                    

2. Zprovoznění kurtu                                                                                      

3. Pokračování rekonstrukcí chaty 

4. Návrh rozpočtové změny č.1 

5. Různé 
          

1. Kontrola plnění úkolů 

 

Předseda LK zkontroloval plnění úkolů z minulé schůze: 

- Tomáš a Vlastik Blinkovi prověřili možnost připojení internetu k síti firmy HC free, která 

pokrývá hotel Radegast. Při jednání na Radhošti firma konstatovala, že není přímá 

viditelnost z jejich vysílačů na chatu, tudíž je to nemožné. Vl.Blinka jr. bude nadále  v této 

záležitosti hledat možnosti. 

- Akce pletení tatarů  a její zhodnocení  bude projednána v Různém 

- Rovněž zhodnocení platby  čl. příspěvků bude projednáno v bodu 5. Různé 

- Teleskop. Závěsy byly demontovány a svezeny k údržbě na D.Bečvu. Budou uloženy u 

předsedy LK 

 

2. Zprovoznění kurtu 

 

Předseda LK konstatoval, že zatím proběhly 2 brigády na kurtu,  Dne 2.5. vyjma předsedy nikdo 

nedošel, dne 4.5. byly brigáda za účasti mladých lyžařů: Blinka Vl.jr.,T.Ostřanský jr.,Filip 

Kovář, Tomáš Martyčák a Vl.Blinka st. Na brigádě byla stažena na hromádky  antuka z celého 

dvorce, z kurtu č .1 byly hromádky odvezeny ke vstupu na kurt. Dále Petr a Radek Vojkůvkovi 

zajistili frakci kameniva 0-4 pro podklad k opravám povrchu u základních lajen. 

Předseda upozornil na celkový nezájem členské základny, týkající se účasti na přípravě kurtu na 

jarní sezonu.  Sdělil, že kurty potřebují částečnou rekonstrukci, strhnutí příliš velkého množství 

antuky, úpravy podkladu, ostříhání živého plotu ad. Zdůraznil, že většina zisku z kurtu skončila 

na Radhošti a je nutné to na chvíli změnit. 

Brigády budou dále vypisovány, dokud nebudou kurty zprovozněny. 

V dalším se mluvilo o možnosti zvýšení ceny za hrací hodinu.  Předseda zjistí výši cen u 

konkurenčních zařízení, potom se rozhodne. V návrhu byla cena 100,- Kč/hod, u stálých 

zákazníků 80,- Kč/hodina. 

V závěru byly rozlosovány služby na kurtu. Vylosované služby na kurtu jsou přílohou č.1 tohoto 

zápisu. 

 

3.  Pokračování rekonstrukce chaty   



 

 

Předseda LK předložil VV seznam venkovních  i vnitřních úprav, které v rámci  již 

realizovaných  prací je nutno dokončit, nebo je ke zlepšení interiéru či bydlení provést. 

Seznam obsahuje i předpokládané finanční prostředky na realizaci. 

VV navržený seznam prodiskutoval, a určil, že prioritou tohoto roku bude venkovní tepelná 

izolace a obložení typu „valašský srub“ západní strany chaty. Vzhledem k tomu, že tato akce je 

finančně náročná, budou se seznamu realizovány pouze akce s minimální finanční náročností. 

 Seznam dokončení vnitřních a venkovních úprav pro rok 2019 je přílohou č.2 tohoto zápisu 

 

4. Návrh rozpočtové změny pro rok 2019 č.1 

 

Předseda LK předložil VV návrh rozpočtové změny č.1 pro rok 2019. Změna zohledňuje vyšší 

příjmy z vleku, vyšší dotaci Obecního úřadu, i schválenou dotaci Zlínského kraje, dále příjem 

z akce pletení tatarů. Ve výdajové části pak zvýšenou spotřebu el.energie i vyšší výdaje 

v kapitolách oprava vleku, rekonstrukce chaty a závodní činnosti. Členové VV dostali tento 

podklad v předstihu. VV návrh rozpočtové změny č.1 pro rok 2019 jednohlasně schválil. 

Rozpočtová změna č.1 pro rok 2019 je přílohou č.3 tohoto zápisu. 

 

5. Různé 

 

• VV projednal zprávu pokladníka o placení členského příspěvku po upozornění 

předsedy LK prodloužené splatnosti do 30.4. 2019. Předseda konstatoval, že ke dni 

dnešní schůze nemá členské příspěvky zaplaceno 10 členů. Dále sdělil, že  osobně 

hovořil se všemi, u osmi šlo o opomenutí, které slíbili, že rychle napraví, u Romana 

Pály a jeho dcery je situace  s předpokladem vystoupení s LK. Předseda  bude ještě 

s nimi dále jednat. Po termínu 31.5.2019 musí být členské příspěvky vybrány, nebo 

použit odkaz Stanov LK o vyškrtnutí z členství.  

• VV vyhodnotil akci Pletení tatarů , jak po stránce finanční , tak kulturní. Konstatoval, 

že akce byly velice úspěšná a pro příští rok je třeba s ní dále počítat. VV poděkoval  

také Komisi školské,kulturní a mládeže za skvělou spolupráci 

• Akce Malování křídou bude  v termínu pátek 7.6.2019. Akce je z hlediska účasti 

zajištěna ve spolupráci se školou a mateřskou školkou. Za akci  zodpovídá Jitka 

Závorková. Její org. zajištění bude projednáno na schůzi VV, které proběhne před touto 

akcí. 

• VV projednal přípravu akce Sběrný dvůr a rozhodl následovně: D.Paulus zajistí přes 

I.Hrstku hudbu, Vl.Blinka zajistí oznámení o akci na OÚ. Podrobné org,zajištění bude 

projednáno na příští schůzi VV 

• Předseda informoval o jednání s vedoucím pípařů p. Bártou 

• VV schválil využití chaty při oslavě  narozenin člena HS p. K.Kramoliše 

 

 

     Další schůze VV proběhne   5.6.2019 v kavárně Alameda od 19:00 hod.  

     Dolní Bečva dne 7.5.2019 

     Zapsal:  Vl.Blinka 

 
                                 Mikuláš Parma..                                                       Vlastimil Blinka v.r. 

               Místopředseda LK Radhošť z.s.                              Předseda LK Radhošť z.s   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


