
   
 

   
 

Plavecký klub Znojmo  
Jindřicha Hořejšího 3425/24  
66902 Znojmo  
IČ: 06441254  

 
ZÁPIS ZE SCHŮZE VV PK ZNOJMO  

  
Datum konání:  13.1.2020  
Zahájení schůze:  18:00  
Schůzi řídila:  Ing. Monika Dufková  
Zapsal:  Mgr. David Křivan  
  
Přítomni:   
Ing. Monika Dufková, Simona Lacinová, Ing. Libor Březina, Ing. Jan Čížek, Mgr. David Křivan, Jakub Maňura 

 

Omluveni:  0 

  
Program:   

1. Projednání záměru poskytnutí bazénu v městských lázních za účelem provozování sportovní činnosti a 
nájmu prostor v městských lázních 

2. Žádost o přijetí člena spolku 
3. Vracení klubových příspěvků 
4. Mzdy DPP 
5. Dotace na 2020 
6. Termín členské schůze 
7. Nastavení členských příspěvků a dalších plateb 
8. Diskuze 

 
 

Bod 1. 
 

- Výkonný výbor PK Znojmo a kontrolní komise byli seznámeni s vyvěšením záměru o poskytnutí bazénu 
v městských lázních. Na základě podmínek nabídky (zachování kontinuity bazénu za účelem výchovy 
vrcholových plavců) a konzultace této podmínky s vedením města bylo rozhodnuto, žádost nepodat. 

 
Bod 2. 

- Žádost  - Libor Cvak.  Pan Cvak vystoupil z členské schůze z osobních důvodů a ted znovu žádá o znovu zařazení 
do členské schůze PK Znojmo.  Výkonný výbor jednohlasně ( 3/0) odhlasoval, že si pana Cvaka pozve na další 
schůzi VV PK Znojmo. Termín schůze mu bude sdělen předem. 

Bod 3.  
- VV projednal nastavení vrácení zaplacených členských příspěvků v průběhu roku z vážných důvodů. VV 

projedná a vyhodnotí každou takovou žádost jednotlivě. Bude se řídit návrhem:  
- Při ukončení docházky do poloviny kurzu bude vrácena částka ve výši maximálně 30%.  

Bod 4. 
 

- Na základě zvýšení minimální mzdy na 87,30 Kč za hodinu, bude navýšena hodinová mzda všem junior 
trenérům na 90,- Kč za hodinu. Po získání trenérské licence se mzda zvyšuje na 150,- Kč za hodinu. 

  



   
 

   
 

 
Bod 5. 
 

- VV požádal pana Čížka, zda by si vzal na starost hlídání a vyhledávání  všech možných dotací, které by mohl klub 
využít. Monika Dufková pošle panu Čížkovi podklady a informace k doposud čerpaným dotacím. 

 
 
Bod 6. 
 

- VV navrhl termín členské schůze na 12. 3. 2020, který se uskuteční v restauraci Na Selské v Dobšicích v 18:30. 
 
 
 
Bod 7. 
 
 

- Pro tréninkové hodiny: 
- pondělí až pátek v čase 7:30 – 8:00  
- sobota v čase 6:00 – 8:00 

 
byly určeny členské příspěvky následovně:  
 
1x týdně 250,- Kč za měsíc 
2-3x týdně 400,- Kč za měsíc 
4x a více 500,- Kč za měsíc 
 
Pro rodiče plavců PK Znojmo je sobotní plavání zdarma. Podmínkou je členství rodiče v klubu a zaplacené 
členské příspěvky plavce. 

 


