
Zápis z výborové schůze č. 3/2008 
konané dne 6. září 2008 v Poslově Mlýně, Doksy – sportovní hry 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomni: P. Kumstát., O. Sychrovská,  P. Kostka, J. Bobek, P. Musil 

Omluveni: M. Ouvínová , M. Bradáč, J. Osmík, O. Popelka 

Program:  

      1.   Zahájení 

2. Kilometrovné na cestovní příkazy 

3. Dodržování termínů přihlášení na rekondice 

4. Stornopoplatky u týdenních rekondic 

5. Ostatní 

 

1. Schůzi zahájil jednatel P. Kumstát a dále ji pak vedl. P. Kostka 

 

2. Přítomní členové výboru schválili zvýšení náhrady na cestovní výlohy na 4,- Kč/km. 

   

3. Členové výboru byli seznámeni s nedodržováním termínu pro zaplacení účastnických 

poplatků a jejich (ne)placení i týden před samotnou akcí až na upozornění pracovníků 

AVAZ. Na valné hromadě budeme prezentovat důsledné dodržování termínu platby a 

vyškrtneme z  účasti každého, kdo včas nezaplatí a do poslední chvíle zvažuje svoji 

účast. Tedy : kdo nezaplatí, nepojede. Zároveň členové výboru doporučili posunout 

mezní termíny pro zaplacení ú.p. vzhledem k termínu každého pobytu, neboť je 

zbytečné platit ú.p. na akci v září již k poslednímu dubnu.  

 

4. Stále častěji se také setkáváme s negativní reakcí ubytovatelů při týdenních 

rekondicích, pokud se stane, že se někdo z rekondice odhlásí po dohodnutém termínu. 

Někteří provozovatelé hotelů odmítají brát v potaz lékařská potvrzení v případě 

zdravotních problémů. Výbor řeší dilema, zda dodržovat platné rozhodnutí vracet ú.p. 

po doložení neúčasti ze zdravotních nebo z jiných závažných osobních důvodů, 

protože na sebe jako organizace bereme riziko, že doplatíme ú.p. za nemocného člena , 

neboť ubytovatel nám naúčtuje závazně domluvený počet účastníků. P. Bobek a Musil 

jsou názoru, že bychom měli brát v potaz zdr. stav účastníků a tento  respektovat. 

Každý z nás je nějak nemocný a indispozice (vč. hospitalizace) nás může postihnout i 

před plánovanou rekondicí. Musíme však reagovat na tržní chování majitelů objektů. 

Samozřejmě budeme dále preferovat účast náhradníka, aktivně náhradníky vyhledávat  

a umožníme pobyt  i nečlenům AVAZu, abychom naplnili objednaný stav účastníků. 

Členové výboru po delší debatě rozhodli (navrhli), že případné vrácení ú.p. se bude 

řídit výhradně podmínkami každého provozovatele hotelu (ubytovny).  

 

5. Termín valné hromady je stanoven na sobotu 1. listopadu, čas zahájení upřesníme. 

Máme již zajištěn Malý sál děčínské Střelnice a hudební doprovod na společenskou 

zábavu po skončení valné hromady tamtéž. Dále výbor stanovil půjčovné elektrické 

čtyřkolky na 10,- Kč/den pro členy a 20,- Kč/den pro nečleny AVAZ. 

 

V  Děčíně 8.9.2008  

zapsal: P. Kostka  

zápis ověřili: P. Kumstát, P.Musil 

 

   

 


