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

 

 

   
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VV PK ZNOJMO 

  
Datum konání:  24.2.2020  
Zahájení schůze:  18:00  
Schůzi řídila:  Ing. Monika Dufková  
Zapsal:  Mgr. David Křivan  
  
Přítomni:  Ing. Monika Dufková, Mgr. David Křivan, Ing. Libor Březina, Ing. Jan Čížek, Jakub Maňura 

Omluveni:  Simona Lacinová 

  
Program:   

1. Žádost o přijetí člena spolku 
2. Členská schůze spolku  
3. Dotace 
4. Informace z projednávání „Plán rozvoje sportu ve městě Znojmě“ 

 
Bod 1. 

- Na základě rozhodnutí VV z 13.01.2020 byla 13.02.2020 Ing. Cvakovi zaslána e-mailem pozvánka na VV, aby 
sdělil důvody své žádosti o přijetí člena spolku. Pan Cvak se nedostavil, ani se nijak neomluvil. 

- Hlasování o přijetí/nepřijetí proběhlo el. Formou (whatsapp):  
• Pro přijetí: 1 
• Proti přijetí: 2 
• Zdrželo se hlasování: 0 

- Na základě hlasování byl Ing. Cvak e-mailem informován o rozhodnuti VV o jeho nepřijetí za člena spolku 
 
Bod 2.  

- VV navrhuje program členské schůze následovně: 
• Zpráva o činnosti spolku 
• Hospodaření spolku v roce 2019 
• Plán budoucí činnosti spolku 
• Rozpočet na rok 2020 
• Volba 2 členů VV 
• Klubové oblečení  
• Diskuze 

- Termín členské schůze:  
• 26.03.2020 – 18:30 Selská 

 
Bod 3. 

- 24.2.2020 zastupitelstvo schválilo dotaci pro Plavecký klub Znojmo z.s. ve výši 400.000,- Kč 
- Přítomni byli informování o výsledku schůzky s Mgr. Karlem Podzimkem, ze které vyplynulo, že další finance 

pro klub lze získat po podání vyúčtování v průběhu roku formou mimořádné dotace 
- Dne 28.2.2028 ve 14:00 končí lhůta pro podání dotací JmK „Podpora sportu v JmK“, za Plavecký klub z.s. 

podá žádost Ing. Dufková  
- Přítomni byli informováni o jednání se starostou obce Dobšice Ing. Jenšovským ze dne 17.2.2020, ve stejný 

den byla e-mailem na obec zaslána žádost o finanční příspěvek klubu 
 
Bod 4. 

- Veřejné diskuze o Plánu rozvoje sportu ve městě Znojmě se zúčastnil Ing. Čížek, který přítomné informoval, 
že veliká část projednávání se týkala výstavby bazénu a diskuze kolem ní. Město Znojmo zveřejní konečnou 
podobu Plánu rozvoje města Znojma během prvního pololetí 2020.  


