Zápis chůze výboru JKK 18.11.2015
Přítomni: Jaromír Hradecký, Jaroslav Vávra, Jiří Rathouský, Ctirad Borský, Jan Bárta
Za kontrolní komisi: Zdeněk Malý
Host:
1. Smlouvy s hosty
1. J. Rathouský představil novou verzi smlouvy s hosty k připomínkování.
2. Provoz přístavu
1. Dosud bylo dodáno pouze několik „osvědčení pro rekreační plavidla“ (dále jen technický
průkaz - TP) kotvících v našem přístavu. Bez dodání TP nebude možno u stávajících lodí
přidělit místa na sezonu 2016. Rozměry lodí je nutné mít před sezonou, aby bylo možné
optimalizovat umístění ramen, zejména v souvislosti s žádostmi členů o nová místa nebo
jejich modifikace. V případě koupě jiné lodi, než kterou lze umístit do stávajícího místa je
nutno toto konzultovat s výborem. Jinak hrozí, že místo pro takovou loď nebude možno
poskytnout. Kopie TP, případně informace o rozměrech nově kupované lodě je pro přípravu
rozpisu kotvení nutno dodat do 31.12.
2. O kotvení nebo změny na další rok požádali:
J. Dolejš, kotevní místo pro s/y Slavík
H.Procházková, úprava místa či jiné místo pro loď avizované délky cca 8,5-9m. Tato délka je
maximální možná. Vzhledem k technickým parametrům přístavního zařízení výbor
doporučuje držet se pod touto délkou. K řešení situace na sezonu 2016 je však ještě nutno
dodat šířku, nebo typ uvažované lodě.
P. Falešník, kotevní místo pro loď blíže neurčených rozměrů
J. Hradecký Jr., úprava či jiné místo pro loď IF Boat
3. V zimě bude provedeno měření tloušťky materiálu sloupů.
3. Výbor přijímá s účinností od 1.1.2016 za čekatele rodinné příslušníky pro doplnění počtu členů
(87) při vyhlášení stop-stavu: K. Falešníková, M. Kučerová, M. Loudínová, J. Ledererová (seřazeno
podle data podání žádosti)
4. Výbor prověří možnost umístění značky zákaz zastavení, případně mechanické zábrany do
zatáčky před vjezdem na parkoviště.
5. Práce pro klub
Agendu práce pro klub převzal J. Hradecký Jr
6. Následující schůze výboru proběhne 14.12.2015 od 18:30 v Jílovské 61
Zapsal Jaromír Hradecký Jr.

