Zápis č. 3/2017
ze schůze výboru ČBAMK a dozorčí komise a hostů dne 29. 06. 2017

Přítomni:
Hosté:

Wawreyn, Šindelář, Kouba, Švec, Novák, Štěch st., Miesbauer.
Vlach, Miesbauerová, Šimková, Zemanová, Bušek.

Program:

1. Žádost Škoda klubu o finanční příspěvek 30 000 na činnost (příloha zápisu).
2. Plnění úkolů členské schůze. Usnesení č.7, 8/II a 11a
3. Žádost KDU-ČSL o pronájem pozemku v kempu na stavbu chaty.
4. Zpráva o stavu ATC (Bušek)

Finance ke dni 28.6.2017: pokladna 36 904 Kč, Fio banka 492 199, 41 Kč

1. Rozpočet na rok 2017 byl schválen dubnovou členskou schůzí a výboru nepřísluší rozhodovat
o změně rozpočtu.
2. Bylo rozhodnuto uspořádat podzimní členskou konferenci (termín 5.10.2017) na které bude
schválena nová nájemní smlouva s ATC s nájmem 100.000,- (příprava smlouvy Vlach). Dále
bude předložen splátkový kalendář na umoření stávajícího dluhu ATC vůči CBAMK (Wawreyn,
Bušek). Byl dohodnut návrh dle bodu 8 a to částka do 25 000 Kč dle uvážení předsedy CBAMK
na neodkladnou údržbu a částku 25 000-50 000 Kč na nezbytné malé investice bude muset
schválit výbor. Jedná se zejména o servis kotlů, revize atd. Tento návrh bude předložen na
konferenci jako doplnění kompetencí předsedy a výboru do článku 9. Org. řádu (připraví
Vlach). Inventura majetku na ATC a CBAMK pro účely vyřazení odepsaného majetku bude
provedena do podzimní konference (Šimková, Zemanová, Wawreyn). K usnesení 11 a bude
předložena informace k finančnímu vyčíslení benefitů jednotlivých klubů (Wawreyn).
3. KDU-ČSL která má v kempu postavenou chatu kterou nám hodlá odprodat, na stavbu nové
chatky nás žádá o dlouhodobý pronájem pozemku v areálu. Dohodnuto zahájit jednání o
pronájmu pozemek za pevně danou cenu a na max. 10 let s možností dalšího prodloužení.
Návrh vstoupit do jednání ( Wawreyn) schváleno. Rozhodnuto bude dle návrhu
podmínek/ceny pronájmu.
4. Dosavadní průběh sezony je dobrý lidé jezdí. Stav financí ATC pokladna 100 000 Kč, banka
360 000 Kč. Výbor ukládá p. Buškovi pořídit soupis stavu ATC a hlavní budovy a neodkladných
investic do něj, dále hrubý odhad nákladů na jednotlivou ubytovací noc (pro vyčíslení
benefitů VCC). Z dosavadních zkušeností a požadavků hostů vyplývá, že pokud se pořídí nové
chatky s kompletním soc. zázemím, stoupnou tržby a počet ubytovacích nocí.

Zapsal předseda ČBAMK Stanislav Wawreyn

