Informace ze zápisu
z výboru AVZO TSČ ČR TEPLICE, hrad DOUBRAVKA, p.s. ze dne 23.10.2019 na Cínovci
________________________________________________________________________
Přítomni: M.Richter, P.Braniš, P.Strahlheim, J.Suchý, R.Sattler, I.Machová, L.Vais
Hosté: D. K. Merker, T. Kosťov
1. Členové našeho p.s. D. K. Merker a T. Kosťov požádali o přijetí na jednání výboru,
protože chtěli projednat záležitosti týkající se kroužku a prací jejich skupiny na hradě.
Předložili podmínky pro činnost skupiny, v první řadě prostor za „plechovými
dveřmi“, který chtějí, aby byl výhradně radioamatérů. Další podmínkou je, aby se
zrušil salonek a udělala se z něj místnost na spaní, protože jim byla sebrána jedinná
místnost, kde mohli spát. Za plechovými dveřmi nebude žádná komerce, salonek je
málo využitý. Pokud jim bude vyhověno, bude se o tuto část hradu kompletně starat
jejich skupina, dávali by požadavky na opravy a nákup matriálu, některé opravy by
udělali vlastními silami.
S tím souvisí další podmínky – na vyhlídce do zábradlí požadují branky, aby byl volný
průchod ke stožáru a k anténám.
Pokud tyto podmínky nebudou splněny, budou členové skupiny pasivní a v organizaci
„nebude klid“. Na dotaz kolik členů je zapojených ve skupině kroužek mládeže jich
vyjmenovali šest: T. Kosťov, D. K. Merker, F. Guillebot, R. Sattler, V. Češka, M.
Kotz a dva, kterým bylo členství v AVZO ukončeno – P. Merker a M. Šavrda.
Přitom skupina kroužek měla k dispozici dvě místnosti, z nich je ale jedna v současné
době nepřístupná pro havarijní stav podlahy, resp. stropních trámů pod ní, a další 2-3
by si mohli pro svoji činnost upravit. To ale odmítají jako nevhodné a trvají na
uvolnění kruhového salonku.
Stanovisko výboru po delší diskuzi: o splnění podmínek se hlasovalo a poměrem
6:1byly požadavky zamítnuty jako nesmyslné, už vzhledem k nedávnému dokončení
salonku a investování nemalých finančních prostředků. Není možné si klást
podmínku k činnosti 6 členů na uvolnění 9 místností.
2. L. Vais provedl kontrolu úkolů z minulých zápisů:


Zahrádkáři – M. Richter a J. Suchý informovali o současném stavu, zatím není
nikdo, kdo by mohl připravit projekt, nacenit ho a provést rekonstrukci vodárny.
Trvá úkol pro všechny: sehnat vodoinstalatéra.



Oprava rozvaděče v dolní vodárně – je nakoupen potřebný materiál a čeká se na
revizního technika. Současně s ním bude projednán požadavek na revizi
dokončené části elektroinstalace v č. 26, věži a rozvaděč v hale, vše do konce roku
2019. Další akce, při které by se mohl zapojit, je dokumentace k elektroinstalaci
v jižní budově – je to poslední část k podání žádosti o kolaudaci budovy.



Oprava prasklé zdi na nádvoří, poslední sloupek se vyzdívá a zeď bude připravena
pro montáž sloupků a zábradlí v návaznosti na schválení památkáři.



P. Braniš zajistí předání pojistné smlouvy s Kooperativou M. Richterovi (originál),
I. Machové (originál) a L. Vaisovi (stačí kopiie).



P. Strahlheim informoval o dalších stavebních pracech na Cínovci, financovaných
z dotace Ústeckého kraje (schody, dlažby, omítky). Nebudou stropy a zadní velká
místnost. P. Strahlheim připraví smlouvu se stavební firmou.

3. Výbor projednal přípravu mimořádné členské schůze, stanoven termín 13. 11. 2019 od
18,00 hodin v Rytířkém sálu hradu. M. Richter zítra rozešle pozvánky, na programu
bude jediný bod - potvrdit rozhodnutí výboru z 10.7.2019 o ukončení členství v p.s. na
základě odvolání M. Šavrdy a P. Merkera, obě ze dne 30.7.2019, a doplnění odvolání
M. Šavrdy z 2.9.2019 a doplnění odvolání P. Merkera z 3.9.2019. Řízením mimořádné
členské schůze je pověřen L. Vais, hlavní bod M. Richter. Seznámí členy s
rozhodnutím výboru o ukončení členství a umožní jim se k tomu vyjádřit. Po následné
diskusi se bude hlasovat, zda členská schůze potvrzuje rozhodnutí výboru, o každém
členu se bude hlasovat zvlášť.
Po zahájení bude zvolena mandátová a volební komise, která předloží počet
pozvaných, počet přítomných a dohlédne na řádný průběh hlasování.
M. Richter zajistí rozeslání odvolání, doplnění odvolání a odpověď na členy výboru.
4. M. Richter informoval o jednání týkajících se oprav vnějších fasád. Jednání
navazovalo na dříve předané rozpočty. Jedná se o 3 opravy – opadaná část omítky na
věži 40 tis. Kč, oprava soklu vzadu mezi věžemi (u rozvaděče) 44 tis. Kč a sokl věže,
u této opravy jsou dvě varianty – podle památkářů za 45 tis. Kč, nebo sanačním
systémem, který památkáři odmítají, za 61 tis. Kč. Protože se jedná o práce v příštím
roce, bude rozpočet začátkem příštího roku aktualizován.
5. Oprava stropu v č. 26 – jednali jsme se statikem Ing. Greinerem, který požaduje za
statické posouzení bez projektu a rozpočtu 35 tis. Kč. Budeme hledat dalšího statika
pro porovnání ceny, případně využijeme jiného s cílem minimalizovat náklady na
opravu.
6. Máme kontakt na dalšího elektrikáře a chtěli bychom opravit osvětlení venkovního
schodiště, které je nyní tmavé, nejdřív by se udělala světla v podloubí, na vstup do
předsálí a podle výsledku se zhodnotí kolik světla dopadá na schody.
7. M. Richterovi volali z Domu dětí a mládeže v Teplicích s požadavkem na možnost
akce „pálení čarodějnic“ 30. dubna 2020. Výbor souhlasí do 18,00 hodin, pak se bude
připravovat radioamatérský pohotovostní závod „pálení čarodějnic“, který organizuje
R. Sattler.
8. Zrušení s.r.o. zatím se pro to nic neudělalo, je to usnesení členské schůze z 10.4.2019.
9. Webové stránky hradu – nemáme úplnou kontrolu nad jejich obsahem, P. Merker
nikomu nepředal a 100% kontrolu má on. Bude nutné řešit, aby spravování našich
stránek bylo plně pod kontrolou výboru. P. Braniš slíbil projednat s V. Valentou.

10. Výbor souhlasí, že kromě svateb můžeme poskytnout sál nebo nádvoří i pro jiné akce,
vždy po projednání s předsedou.
11. L. Vais informoval jako delegát o průběhu 11. Sjezdu AVZO. Kromě dvou bodů byly
projednány a schváleny stanovy, neschválené body budou předmětem dalšího jednání
a schváleny budou pravděpodobně až na příštím mimořádném sjezdu.
Zajištění sjezdu z naší strany bylo hodnoceno jako výborné, bez jediné výtky,
nevyskytly se žádné problémy. Hodně přispěla i paní Laube, která zajistila několik
druhů nápojů pro delegáty jako sponzorský dar a zapůjčila živé květiny, které ještě
více oživily výzdobu v Rytířském sálu.
Pokud bude někdo chtít, jsou všechny dokumenty 11. Sjezdu AVZO na avzocr.cz pod zápisy, usnesení/sjezd delegátů.
12. Výbor byl informován o podezření, že na hradě přibyly další antény. Z toho důvodu
bude nutné ověřit soulad s uzavřenými smlouvami.
13. P. Strahlheim informoval výbor o instalaci zabezpečovacího zařízení včetně 4 kamer
na budovu vysílacího střediska Cínovec.
14. P. Braniš informoval o fakturaci úklidu před a po malování včetně úklidu dřevěných
stropů a podlahy v Rytířském sálu, výbor souhlasí s jejím proplacením. Ukládá všem,
kteří uzavírají za p.s. smlouvy, aby při ústním uzavření byla cena dohodnuta písemně a
v případě změny směrem nahoru byla uzavřena nová dohoda o ceně nebo byla
smlouva zrušena.
15. R. Satler upozornil, že viděl několikrát vjíždět vláček Visitu až na nádvoří hradu, což
je v rozporu s ukončenou smlouvou k 30.6.2019. Potvrdil to i M. Richter, ale p.
Jarolíma se nedovolal, bude kontaktovat pracovnici Visitu, která nastoupila po p.
Košťálovi.
16. L. Vais informoval o nutnosti prodloužení koncese OK1KPU. K žádosti je kromě
jiného nutné přiložit i registrační list organizace, o jehož aktualizaci jsme požádali
AVZO Kutná Hora a bude nám zaslán během 14 dnů. Správní poplatek je již zaplacen.

Příští výbor bude ve středu 20. listopadu 2019
Zapsal: L.Vais dne 23. října 2019
Ověřil: M. Richter

