
PROGRAM 
 

výroční členské schůze potápěčského klubu  

MEDŮZA – Klub sportovního potápění, pobočný spolek SČP Moravská Třebová 

konané dne 24. března 2018 v Městečku Trnávka 

 

1. Zahájení – předseda   

 

2. Volba návrhové komise – předseda - Ivan Piňos, členové – Miroslav Veselý, Milan Nosil 

 

3. Zpráva o činnosti klubu - Slechan 

 

4. Zpráva o hospodaření klubu – Vávra 

 

5. Návrh  plánu práce na rok 2018 – Slechan, Paták (zprac. pro Web) 

 

6. „Medůza kemp 2018“ na Březině - návrh: Finanční příspěvek na akci nebude v letošním 

roce poskytnut. Místo toho výbor navrhuje poskytnutí finančního příspěvku 200,- na člena 

při akci „Potápění v Polsku“ (pokud se bude konat).  

 

7. Návrh finančního příspěvku pro zúčastněné na setkání účastníků bývalé Veteránky  

„Heřmanky 2018“ ve výši 100,- Kč na jednoho našeho člena.   

 

8. Návrh na proplacení potápění na Leštince pro zůčastněné členy při akci „Bobíkov 2018“.   

 

9. Návrh na opakování finančního příspěvku ve výši 200,- Kč ročně na člena klubu k využití 

ke zvyšování své kondice. Za vyúčtování zodpovídá každý člen klubu samostatně na 

základě podpisu výplatní listiny.   

 

10. Svazový příspěvek zůstáva stejný 250,- Kč za člena klubu výdělečně činného a 100,- Kč za 

důchodce. 

 

11. Změna banky pro vedení účtu klubu – vyvoláme jednání s ČSOB M. Třebová, která má pro 

spolky vedení účtů zdarma 

 

12. Diskuse  -  oprava kompresoru - poděkování Antonín Prucek, Radomír Paták,  

- oprava elektromotoru - poděkování Petr Krejčí,  

- foukání lahví 

- obnova triček – pro každého člena jedno v jeho velikosti zaplatí klub, bude  

                        možné si objednat i individuálně za úplatu pro rodinné příslušníky 

- ukončení členství -  Michalský Richard, za poslední 2 roky jsme ho neviděli,  

      nezajímá se o činnost, neplatí členské příspěvky 

- informace o novinkách SČP – nové dekompresní tabulky CMAS, nové 

bezpečnostní a výcvikové směrnice SČP 

- potápění v Chorvatsku 15.9.So – 23.9.Ne, 2018 základna DEEPSEA Zablače, jel 

by Bobík, Libor, Pavel, Radek… 

 

13. Usnesení a jeho schválení –  návrhová komise 

 

14. Závěr – Slechan, ukončení schůze 


