Informace
ze zápisu výboru AVZO TSČ ČR TEPLICE, hrad DOUBRAVKA, p.s. ze dne 13. srpna 2019
_______________________________________________________________________
Přítomni jednání výboru: M.Richter, P.Braniš, P.Strahlheim, J.Suchý, R.Sattler,
I.Machová, L.Vais
1. L. Vais provedl kontrolu úkolů z minulých zápisů:


Zahrádkáři – pokračovalo projednávání rekonstrukce horní vodárny. Rozpočet je
160 tis. Kč, realizace by pokryla naše potřeby (výměna rezavé nádrže, zlepšení
kvality pitné vody, náklady na výměnu malé nádrže cca 50 tis. Kč) i potřeby
zahrádkářů (kromě uvedeného zlepšení navíc plynulost dodávky, náklady cca 110
tis. Kč na větší nádrž a nové výkonné čerpadlo). Vyjádření zahrádkářů požadujeme
do konce září 2019.



CPP vypověděla pojištění hradu a Cínovce k 25. září 2019, hledáme nového
pojistitele.



Oprava prasklé zdi na nádvoří může po kontrole památkářů z teplického
magistrátu a kraje může pokračovat, bez připomínek, jen s připomenutím kvality
spár. Bylo provedeno i archeologické šetření s negativním výsledkem.

2. M. Richter vyzval P. Merkera k vrácení klíčů. Ten odpověděl, že si je ještě ponechá do
doby povolení vstupu do č. 37 (poškozený trám a dočasný zákaz vstupu) k vyzvednutí
osobních věcí a pak je předá předsedovi.
3. Předseda připomene správci, aby instaloval na dveře vedoucí ze sálu na schodiště
k bytu (zámek má č. 65) kouli ze strany schodiště.
4. M. Richter informoval o stavu projektu a dotací na ČOV. Otevře se dotační program
na ČOV, postupně bylo nutné připravit a projednat s příslušnými organizacemi 12
podkladů. K dnešnímu dni je již 10 hotových, zbývající budou během několika dnů.
Pak bude možné požádat o dotaci a realizovat v roce 2020 ČOV.
5. R. Sattler informoval o nákupu materiálu pro kroužek v hodnotě 58.660 Kč:
33.690 Kč
3.390 Kč
16.990 Kč
4.590Kč

YAESU FT 991A
zdroj ALINCO DM330 FX 25/30A
YAESU FT 818 ND
BB6W drátová anténa KV

Rozdíl na dotaci 53.000 Kč bude hrazen z rozpočtu na vybavení kroužku.
6. Provozní řád rozhledny – je v češtině, angličtině a němčině, ruština začátkem září.
7. L. Vais bude kontaktovat A. Kelvicla ohledně přístupu do některých místností a zajistí
mu kopie klíčů nebo jejich krátkodobé zapůjčení.
8. Úklid hradu a malování – P. Braniš informoval o dokončení první fáze úklidu a
s firmou je dohodnuto, že druhá fáze se provede po skončení malování. Malíři by měli
zahájit práce příští týden v úterý.

9. Při sobotní svatbě 5.8.2019 byl okolo půlnoci výpadek elektrické energie. Stalo se to
už podruhé, příčina zatím nebyla zjištěna. Návrh technického řešení bude záviset na
zjištěné příčině.
10. L. Vais připomněl, že současně s předáváním průkazů měl každý podepsat Souhlas se
zpracováním osobních údajů. K dnešnímu dni chybí souhlas od některých členů,
vedoucí odborných skupin obdrželi jejich seznam.
11. Dotace na sociálky z fondu Ústeckého kraje byla zamítnuta, proto je možné podat
novou žádost na stavební práce na Cínovci. P. Strahlheim předložil výboru rozpočet,
který bude snížen aby byl v souladu s dotačními podmínkami.
12. Výbor souhlasí s užíváním velké místnosti č. 39 jako odpočinkové místnosti kroužku
při závodech jako náhradu za kruhový salonek. V souvislosti s úpravou místnosti pro
tento účel by došlo k výměně jednoduchého okna za dvojskla. Místnost byla
využívána jako uzamykatelný sklad, pro tento účel by se upravila místnost č. 40
(samostatně uzamykatelná), ostatní materiál by byl v průchozí č. 38, případně na půdě
nad rytířským sálem.
13. M. Richter ohlásil na 31. srpna 2019 brigádu od 13,00 hodin – vyklizení bývalé
restaurace, pokračování v úklidu jižní budovy a požádá Ing. Teuschlovou o kontejner.
14. Vysouvací žebřík – je ve špatném technickém stavu a nevyplatí se ho opravovat a
udržovat. Bude nabídnut M. Bělohradskému, B. Švandovi a L. Svobodovi, pokud
nebude zájem, výbor souhlasí s jeho šrotací a nahrazením výsuvným hliníkovým
žebříkem.
15. Výbor odsouhlasil nové přihlášky do pobočného spolku, některé je nutné doplnit o
požadované přílohy.
16. R. Sattler informoval výbor o požadavcích T. Kosťova za kroužek. R. Sattler odpoví
v rámci své kompetence, některé body bude možné vyřešit.









Chceme se zúčastnit jednání výboru
Nakoupit spotřební doplňky – pájky, anténní konektory
Nové židle do kroužku
Mají přihlášky nových členů, kdy a komu je mají předat
Požadují zápisy z výboru
Řešení podlahy kroužku v č. 37 a chtějí datum kdy bude hotová
Požadují přístup do mechanických dílen
Přístup do operátorky

17. Oprava poškozených trámů v č. 26, resp. zákaz používání podlahy v č. 37. P. Braniš
projedná firmou, s kterou již jednal, aby ihned provizorně podepřeli oba poškozené
trámy, předseda pak pozve statika k vypracování nového posudku a bude možné
dočasně používat místnost č. 37. Potom trámy vymění za nové, což se vzhledem
k vytížení firmy uskuteční do jara roku 2020, termín bude upřesněn.
Zapsal: L.Vais dne 13. srpna 2019
Ověřil: M. Richter

