
                                                          OS ČUS Vsetín, z. s. 
              Svárov 1082, 755 01 Vsetín 
         tel.: 774 554 664, e-mail: cus.vsetin@seznam.cz 

 
 

Z Á P I S  č. 4 (2020 – 2024) 
ze 4. schůze výkonného výboru OS ČUS Vsetín, z. s.,  

konané v úterý 19. ledna 2021 v 16.00 hodin on-line 

 

Dne 19. 1. 2021 od 16:00 se konala schůze výkonného výboru OS ČUS Vsetín, z. s. 

 

Program 

1. Zahájení          

2. Ověření účasti členů VV OS ČUS Vsetín, z. s., schválení programu  

jednání a určení zapisovatele        

3. Informace o bezpečnostních dveřích       

4. Dotace na OS          

5. Různé: návrhy a zprávy předsedy, místopředsedy a členů VV 

- přihláška Jezdecký klub Ranč za Řekou, z.s. 

- SychrovNET 

- DPP 2021 

- nájemné Vietnamce 

6. Usnesení a závěr         

        

           

Ad1 Zahájení 

Čtvrtou schůzi výkonného výboru zahájil pan Stanislav Volek. 

 

Ad2 Ověření účasti členů, schválení jednání a určení zapisovatele 

Přítomni: Holubová Jana, Janáčová Kateřina, Pastorek Anton, Šimoník Jiří, Volek Stanislav 

Zapisovatelem byla určena: Janáčová Kateřina 

 

Ad3 Informace o bezpečnostních dveřích 

Místopředseda Šimoník informoval o různých možnostech, které jsou k dispozici. VV 

rozhodl, že se přistoupí na variantu zahrnující zvonkové tablo MELODY 4, identifikační čip, 

domovní telefon Verona AUDIO systém MELODY, spínavý síťový zdroj NM HDR 60-15, 

15V/4A, DC, DUO Standard/DUO plu+/ MELODY el. pojistka, DIN3M. Zároveň bude 

zvlášť pořízen kamerový systém (2 kamery s paměťovými kartami, které budou napojeny na 

PC v kanceláři ekonomky). Vzhledem ke stavebním úpravám, které se budou provádět 

v přízemí (výměna dveří, osekání obkladu) je nutné provést u hlavního rozvaděče elektřiny 

zásuvku na 220 V.  

 

Ad4 Dotace na OS 

OS obdrží během ledna zálohu ve výši 150 000 Kč. Celková výše dotace k dnešnímu dni však 

není známa. 

 

Ad5 Různé: návrhy a zprávy předsedy, místopředsedy a členů VV  

Přihláška Jezdecký klub Ranč za Řekou, z.s.. – byla přijata pod číslem CZ0723152. 

SychrovNET – odsouhlasena navržená smlouva. 

DPP 2021 – bude prodloužena uklízečce a také pomocné účetní. 

Nájemné Vietnamce – bylo zamítnuto snížení nájmu v době nouzového stavu. 
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Ad6 Usnesení a závěr 

Usnesení č. I/1 – Zápis č. 4 

Výkonný výbor OS ČUS Vsetín, z. s. – s c h v a l u j e   

- zápis č. 4 ze 4. schůze Výkonného výboru OS ČUS Vsetín, z. s.  

 

 

Usnesení č. I/2 – Termín 5. schůze VV 

Výkonný výbor OS ČUS Vsetín, z. s. – s c h v a l u j e   

- termín příští schůze VV, která se bude konat 23. února 2021 

 

 

 

Zapsala: Janáčová Kateřina 

Dne: 19. 1. 2021 


