Zápis ze schůze výboru JKK 26.8.2015
Přítomni: Jaromír Hradecký, Jaroslav Vávra, Tomáš Mádlík, Jan Bárta, Pavel Falešník
Za kontrolní komisi: Zdeněk Malý, Jaroslav Kopecký
Omluveni: Ctirad Borský, Jiří Rathouský
Hosté: Jiří Havel, Milan Kučera, po dobu jednání bodu 1
1. Připomínka a návrhy J. Havla k popisu statutu hosta a jejich evidenci
Výbor obdržel od J. Havla mailem připomínku a podnětné návrhy, které J. Havel chtěl též osobně
prezentovat výboru.

Situace kterou popsal J.Havel (vyzvednutí lodě člena hostem bez přítomnosti člena) nebyla
v návrhu řádu ani současných dokumentech klubu výslovně řešena.
V příloze řádu jsou uvedeny příspěvky a poplatky za následující položky: členský příspěvek,
příspěvek za samostatný vstup pro rodinného příslušníka a poplatek za sezónního hosta. Dále lze
vyvodit, že pokud je v dokumentu od poplatku/příspěvku osvobozen host pod 15 let, další
osvobozené kategorie by byly též uvedeny. Vyzvednutí lodě člena bez jeho přítomnosti, tj
krátkodobý pobyt hosta bez člena-hostitele zde není uveden. Současně je třeba zopakovat, že
Členská schůze v usnesení z 26.3.2015 schválila tříletou koncepci klubu, ve které v bodě 2
definuje klub následujícím způsobem: „Klub je uzavřená společnost členů klubu.”
Výbor se usnesl na následujícím řešení, než bude případně zahrnuto do řádu JKK: Vyzvednutí lodi
hostem člena bez jeho přítomnosti je možné, pokud o tom člen písemně uvědomí výbor, který
bude informovat správce. Host člena se v takovém případě pohybuje v areálu JKK pouze po
nezbytně nutnou dobu. Člen svému hostu nemůže půjčit klíč od klubu. Vyzvednutí lodě tímto
způsobem je možné jen v pracovní dobu správce.
Dále J. Havel navrhuje:
1. instalaci kamerového systému v objektu loděnice
2. evidenci návštěvníků (členů, hostů, tranzitu apod) našeho klubu
Ad 1. / Dle vyjádření J. Bárty, P. Falešníka a T. Mádlíka je design kamerového systému a jeho
legální provoz značně finančně náročný
Ad 2. / Podněty týkající se evidence hostů budou reflektovány při úpravách řádu JKK
V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme členy, že pobyt jejich rodinných příslušníků, starších
15 let, v klubu bez jejich přítomnosti je zpoplatněn 500Kč/rok/os. Výbor děkuje členům, kteří za
své partnery tento příspěvek uhradili a vyzývá ty, kteří tak neučinili a jejichž rod. příslušníci sami
pobývali v klubu více dní, aby tak učinili dodatečně. Příspěvek lze uhradit u správce loděnice.
Nezaplacení příspěvku podle ceníku je porušování zásad podle interních dokumentů klubu a
může mít za následek situace v těchto dokumentech uvedené.

2. Nedostatky v činnosti správce
Výbor projednal stížnosti některých členů na nedostatky zjištěné v oblasti úklidu a údržby areálu
(příspěvek Hradecký, Falešník, Bárta)
Výbor ukládá J. Bártovi projednat řešení nedostatků se správcem areálu p. Šachem, případně
učinit opatření ke zlepšení této situace.
3. Informace k provozu přístavu
Byl prezentován draft provozního řádu přístavu k připomínkování členům výboru
4. Financování sportovních akcí
Předseda výboru obdržel prostřednictvím předsedy kontrolní komise dotaz O. Busty k proplacení
části nákladů na závody na L. di Garda.
Detailní směrnice nebyla vytvořena. Výbor posoudí individuálně každý návrh.







Požadavky na financování sportovních akcí by měly být předkládány výboru buď přímo, nebo
prostřednictvím vedoucího SK dostatečně v předstihu, tak aby bylo možno koordinovat akce
pro následující rok.
Proplácení se může týkat nákladů vzniklých při reprezentaci klubu na sportovní události,
nebo v rámci klubu významných námořních plaveb. Musí se jednat o dostatečně významnou
akci.
Požadavek musí být podložený odhadem nákladů a před vyúčtováním je nutné dodat doklady
potvrzující provedené platby.
V případě proplácení startovného se může část startovného vyplácet jednotlivci v případě, že
je v posádce lodi nadpoloviční počet členů JKK.

Výbor souhlasí s proplacením startovného ve výši 300EUR celkem účastníkům O. Bustovi, B. Vavřinovi
a R.Fišerovi. Výbor vyzívá O. Bustu k zaslání žádosti a předložení potřebných dokladů
5. Ukončení sezony 2015
5.1.
Podle informací z dispečinku povodí Vltavy je plán hladin v dalším období následující:
1.9.2015
269,5 m n.m.
1.10.2015
270,0 m n.m.
15.10.2015
268,5 m n.m.
Tento plán PVL však závisí na aktuální hydrologické situaci a nemusí se ho podařit plnit – tzn, v každý
uvažovaný okamžik může být hladina nižší. Dříve uváděný termín „garantovaný stav hladiny“
neexistuje.
5.2. Provoz plovoucí části přístavu bude ukončen ke dni 4.10.2015, nicméně výbor doporučuje
členům vymístit lodě z přístavu v předstihu.
5.3. Jelikož smlouvy kotvících hostů končí k 30.9.2015, delší setrvání těchto lodí v přístavu není
možné.
5.4. Na webu bude zveřejněna informace, že klub nebude objednávat jeřáb pro vyzvedávání lodí
z vody
6. Termíny akcí v dalším období:
12.9 závod Modrá stuha
26.9 závod Královská regata
3.10 slavnostní zakončení sezony – informace budou včas uveřejněny na webu

7. Výbor děkuje:
 Aleši Levinskému za bezúplatné přenechání k užívání lodi třídy Q, za její opravu nárokuje 25h
brigády
 Tomáši Semrádovi za rekonstrukci houpačky pro děti, nárokuje 12h brigády
8. Následující schůze výboru proběhne 23.9.2015 od 18:30 v Jílovské 61

Zapsal J.Hradecký Jr.

