Zápis schůze výboru JKK 22.10.2015
Přítomni: Jaromír Hradecký, Jaroslav Vávra, Jan Bárta, Ctirad Borský, Jiří Rathouský, Pavel Falešník
Za kontrolní komisi: Zdeněk Malý, Jaroslav Kopecký, Milan Lorenc
Hosté:
1. Organizace sportovní činnosti
1.1. Předseda výboru přijal dne 14.10.2015 rezignaci Tomáše Mádlíka na funkci předsedy SK i
na jeho zařazení ve výboru JKK. Následně rezignovali i R. Fišer, O. Busta a J. Havel.
Předseda výboru bere jejich rezignace na vědomí a výbor JKK děkuje výše uvedeným za
práci, kterou pro klub v rámci svých funkcí vykonali.
1.2. Výbor vyzývá členy, kteří se chtějí podílet na pořádání závodů, aby kontaktovali výbor.
1.3. T. Mádlík písemně informoval o realizaci závěrečné party Slapského poháru (Zásek).
Vzhledem k účasti našich členů na akcích spadajících pod SP, JKK přispěje proplacením
cen (vyhodnocení RACE závodů) a dalších cen v celkové výši 5000Kč. Již dříve schválené
vyplacení částky 5000Kč bylo nyní konzultováno i s kontrolní komisí-komise souhlasí.
2. Další práce výboru JKK
2.1. Jelikož rezignací T. Mádlíka došlo ke snížení počtu členů výboru na 6, což je v rozporu
s platným řádem JKK, výbor dohodou všech členů souhlasí s tím, že dokud nebude
dovolen sedmý člen výboru, nebude funkci člena výboru vykonávat Pavel Falešník. Výbor
tedy bude dočasně pracovat a rozhodovat v počtu 5 členů; Pavel Falešník je, analogicky
k přijetí náhradníka za odstoupivšího člena výboru, přesunut mezi náhradníky. P. Falešník
opustil jednání výboru po projednání tohoto bodu a bodu 5 s tím, že ho výbor pověřil
předáním agendy do 1.11.2015
2.2. Výbor vyzývá zájemce o práci ve výboru, nechť oznámí svoji kandidaturu pro volbu 7.
člena výboru. Dovolení proběhne na nejbližší členské schůzi.
3. Informace k provozu přístavu
3.1. Výbor děkuje členům, kteří se zúčastnili sklízení podlážek z mola.
4. Účtování sportovních akcí
4.1. K vyúčtování byly předány tři doklady na pohoštění při závodech, které nemohou být
proplaceny - neodpovídají pokynu pro účtování sportovních akcí (nejsou řádným
dokladem). Směrnice byla předána sportovní komisi 20.5.2015
5. Práce pro klub
5.1. Upozorňujeme na poslední možnost splnit brigádní povinnost do uzavření loděnice dne
1.11.2015.
5.2. Po jarním otevření loděnice bude vyhlášena hromadná brigáda, která bude mít za cíl:
5.2.1.Předsezonní úklid budovy (likvidace letitých pavučin a drobného nepořádku-vhodné pro
ženy)
5.2.2.Výroba náhradních podlážek, kterými budou v případě potřeby nahrazeny poškozené
podlážky na mole. Současně se tím umožní údržba starších podlážek, které bude možno
stáhnout z oběhu a po vyschnutí natřít v dílně nebo hale lodnice.
6. Oprava elektroinstalace
6.1. Jelikož se do výběrového řízení nepřihlásil dostatečný počet firem, bude se realizovat
pouze dílčí etapa opravy elektroinstalace. Výbor objedná dodávku náhrady
nevyhovujících rozvaděčů pro provoz přístavu. Zodpovědní členové výboru: J.Bárta a
C.Borský.

7. Výbor upozorňuje členy na nutnost před odchodem kontrolovat a případně zamknout všechny
vstupy do loděnice, haly, dílnu i dveře na terasu.
8. Následující schůze výboru proběhne 18.11.2015 od 18:30 v Jílovské 61

Zapsal J.Hradecký Jr.

