Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 12.10.2005
Přítomni :
Milan Kučera, Jaromír Hradecký, Roman Fišer, Zdeněk Malý, Jiří Rathouský,
Omluven : Stanislav Štěch
Nepřítomen : Jan Nápravník,
Hosté : Jindřich Štěpánek
Program jednání :
1/ Incident na závodu Modrá stuha Slap
Po vyhlášení výsledků závodu došlo k fyzickému napadení hlavního rozhodčího M. Kuthana členem klubu
Václavem Dražkou. Přímým svědkem byl ředitel závodu J. Štěpánek, který o podrobnostech informoval na
jednání výboru. Výbor konstatuje, že toto chování je absolutně neslučitelné se základními principy fungování
klubu i s obecnými etickými normami. Výbor vyzývá Václava Dražku, aby se na příští členské schůzi
napadenému veřejně omluvil. V případě neúčasti výbor vyžaduje předložení písemné omluvy, která bude na
členské schůzi veřejně přečtena.
V případě, že tak neučiní, navrhne výbor členské schůzi vyloučení V. Dražky z JKK.
2/ Průběh prací na rekonstrukci střechy
J. Hradecký informoval o dokončování akce rekonstrukce střechy. Práce probíhají dle harmonogramu.
3/ Úprava motorárny
J. Hradecký předložil hrubý rozpočet nákladů na zvětšení kapacity motorárny a její zabezpečení. Náklady činí
cca 20 - 25 tis. Kč. Součástí zabezpečení je i přemístění el. bojleru, který není v nevýbušném provedení.
Výbor poptá realizaci minimálně u tří firem.
4/ Nabídka na zhotovení nového podvozku motorového člunu a zařízení pro spouštění závaží bójek
J. Hradecký předložil technický návrh a nabídku prací na zhotovení nového podvozku motorového člunu a
zařízení pro spouštění závaží bójek v celkové hodnotě 13.900 Kč vč. DPH.
Vzhledem k tomu, že jde o specifické technické řešení, na které při externím dodávce by bylo nutné vypracovat
technickou dokumentaci, upouští výbor od výběrového řízení s tím, že navrhovanou cenu výbor považuje za
přiměřenou.
5/ Zhotovení nového stožáru
Z bezpečnostních důvodů byl sejmut ztrouchnivělý vlajkový stožár. Výbor poptá zhotovení nového podle
původní dokumentace.
6/ Inventura
Na mimořádné schůzi výboru dne 1.10.2005 byla jmenována inventarizační komise ve složení :
J. Dolejš – předseda komise, A. Bahenský a J. Rathouský – členové, k provedení řádné inventury hmotného a
finančního majetku klubu. Inventura hmotného majetku byla provedena téhož dne. Zpráva o výsledcích bude
předložena na příští schůzi výboru.
7/ Neúčast H. Procházkové
Hana Procházková se omluvila z plánované účasti na jednání výboru a žádá o možnost účasti na příští schůzi.
Výbor bere na vědomí.
8/ Uložení radiostanic a tlakové myčky
Radiostanice budou po dobu mimo sezonu uloženy u Z. Malého a tlaková myčka u M. Kučery.
9/ Příprava rekonstrukce soc. zařízení a kuchyněk
Výbor do příští schůze připraví ideový návrh řešení rekonstrukce soc. zařízení a kuchyněk jako podklad pro
zadání vypracování projektu. Výbor současně vyzývá členy k podávání návrhů na neveřejné webové stránky
nejpozději do 15.11.2005.

10/ Stavební povolení VLRZ
Výbor obdržel na vědomí stavební povolení VLRZ k rekonstrukci vodovodu. Práce obsahují překopání
příjezdové cesty.
11/ Zprovoznění neveřejných web stránek
R. Fišer informoval o zprovoznění neveřejných webových www.jkk.cz/kolektiv stránek od 12.10.2005. R. Fišer
zajistí aktualizaci veřejných stránek.
12/ Zřízení emailové pošt. schránky výboru
R. Fišer informoval o zřízení emailové schránky na portálu Seznam s adresou JKK@seznam.cz. Na tuto adresu
lze zasílat maily výboru, současně z této adresy bude odesílána korespondence výboru.
13/ Zajištění správce
Podle sdělení M. Soukupové nebude v příští sezoně pokračovat ve správcovské činnosti. Výbor vyzývá členy
k vytipování možné náhrady.
14/ Práce správce nad rámec smlouvy
V souvislosti se zajištěním prací při rekonstrukci střechy vykonávala M.Soukupová správcovskou činnost
nepřetržitě po dobu 1 měsíce nad rámec smlouvy. Za tuto činnost jí výbor přiznává jednu měsíční odměnu navíc.
15/ Jednání s Povodím Vltavy
Dne 15.9.2005 proběhlo jednání s Povodím Vltavy ohledně rozsahu užívání pozemků (louka, Pepino). Povodí
akceptovalo žádost majitele Pepina o povolení umístění provozovny a stanovilo podmínky uzavření smlouvy o
pronájmu. Zároveň bylo stanoveno, že hranice pozemků pronajaté JKK jsou vymezeny hranou pontonu
provozovny přilehlou k JKK. Současně bylo JKK povoleno ohradit tento pozemek sloupky s lankem k zamezení
vjezdu automobilů. Písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí výbor očekává v nejbližší době.
15/ Další schůze výboru bude dne 16.11. 2005 v 18.00

Všechny body jednání výbor schválil jednomyslně
V Praze dne 12.10. 2005 ve 20.00 hod.
Milan Kučera, Jaromír Hradecký, Roman Fišer, Zdeněk Malý, Jiří Rathouský

