
                                                          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. 5 (2020 – 2024) 
z 5. schůze výkonného výboru OS ČUS Vsetín, z. s.,  

konané v úterý 23. února 2021 v 16.00 hodin v zasedací místnosti 

 

Dne 23. 2. 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. Vyúčtování dotačních programů        

4. Pronájem místnosti ve 2. patře       

5. Oprava budovy          

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

7. Usnesení a závěr         

      

        

           

Ad1 Zahájení 

Pátou 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 Vyúčtování dotačních programů 

Slečna Janáčová informovala o vyúčtování dotačních programů za rok 2020. Vyúčtovávaly se 

jak dotační programy z města a kraje, tak také z MŠMT (do 15. 2. 2021). Vyúčtování nebylo 

nikterak složité a slečna Janáčová byla klubům stále k dispozici, aby jim s vyúčtováním 

pomohla.  

 

Ad4 Pronájem místnosti ve 2. patře 

Po opravení topení v místnosti ve 2. patře půjde místnost do dlouhodobého pronájmu. 

Místnost má celkovou rozlohu 18,2 m2 + balkón. 

 

Ad5 Oprava budovy 

Prozatím došlo k opravení vchodových dveří, nainstalování zabezpečovacího systému na 

dveřích a do kanceláří, opravená místnost k dalšímu pronájmu. Stále zbývá opravit hlavní 

vstupní dveře, nainstalovat kamerový systém, opravy WC a římsy na budově. Zároveň se 

v kanceláři OSH udělá nové WC, které si bude hradit OSH.  

 

Ad6 Různé: návrhy a zprávy předsedy, místopředsedy a členů VV  

 

Ad7 Usnesení a závěr 

Usnesení č. I/1 – Zápis č. 5 

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

- zápis č. 5 z 5. schůze Výkonného výboru OS ČUS Vsetín, z. s.  
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Usnesení č. I/2 – Termín 6. 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 6. dubna 2021 

 

 

 

Zapsala: Janáčová Kateřina 

Dne: 23. 2. 2021 


