Zápis ze schůze výboru JKK dne 17. 4. 2008
Přítomni:
Milan Kučera, Zdeněk Malý, Jaromír Hradecký, Jan Nápravník, Jiří Rathouský,
Stanislav Štěch
Omluven: Roman Fišer
Za revizní komisi: Jaroslav Vávra
1. Rekonstrukce plata
Výroba nových součástí plata probíhá, byl projednán další postup prací. Dohotoveny jsou první dva
plánované díly (můstek), které budou uvedeny do provozu při spuštění plata. Menší skluz je ve výrobě
podlážek, proto budou chybějící díly zatím řešeny provizorními panely z prken a postupně nahrazovány
novými rošty.
2. Žádost p. Ctirada Borského o zproštění brigádních povinností z důvodu vážného úrazu
Výbor souhlasí s osvobozením od účasti při spuštění plata a natření plováku bez náhrady. Ostatní brigádní
povinnosti musí být splněny podle zdravotního stavu fyzicky nebo formou finanční náhrady.
3. Neúčast p. Jiřího Blažka na jarním spuštění plata 2007
Výbor projednal negativní stanovisko J. Blažka k předpisu zvýšených příspěvků za pozdní účast spojenou
s nečinností při jarním spuštění plata, s tím, že se jmenovanému vzhledem k okolnostem vyjímečně
umožňuje nahradit finanční kompenzaci odpracováním 4 hodin prací v r. 2008 ve prospěch klubu navíc
oproti běžné roční brigádní povinnosti.
4. Neúčast p. Ludvíka Ježka na podzimním vytažení plata v r. 2007
Výbor nesouhlasí s námitkami jmenovaného proti předpisu zvýšených příspěvků za neúčast a trvá na
náhradě neúčasti formou předepsaného příspěvku vyplývající z platného řádu JKK.
Zdůrazňuje se při tom, že tento příspěvek není ani „pokutou nebo sankcí“, ale jde o náhradu za
neprovedené výkony, které pak musí nahradit ostatní členové klubu.
5. Prodej lodi Rebel p. Milana Krňáka
P. Krňák (dodatečně) informoval výbor o záměru prodeje své lodi mimo klub. Výbor vzal tuto informaci
na vědomí a upozorňuje, že nový majitel v souvislosti s tímto prodejem nezíská členství v klubu a kotevní
místo. Pokud bude volná kapacita, může nový majitel požádat o umožnění kotvení formou sezonního
pronájmu kotevního místa.
6. Valná hromada OTS Benešov.
K účasti na valné hromadě dne ……jsou výborem delegováni Roman Fišer a Stanislav Štěch.
7. Žádost MVDr. Pavla Hrona o dovolenou z členství v r. 2008.
Opětovnou žádost p. Hrona o dovolenou z členství z osobních a rodinných důvodů, kterou , v souladu
s řádem JKK, výbor JKK posoudil jako žádost o úlevu z členských povinností a neshledal důvodnou.
Výbor chápe dočasné osobní problémy, které brání jmenovanému zúčastnit se klubových činností, ale
nevidí důvod k osvobození od plnění základních členských povinností formou finanční náhrady.
8. Odměna správci
Výbor rozhodl o vyplacení 2000 Kč mimosmluvní odměny novému správci za předčasný nástup a
provedené vícepráce při zahájení sezony.
9. Příští schůze výboru bude 15.5. 2008 v Žitné ul. č. 45
Zapsal: Jiří Rathouský

