Zápis chůze výboru JKK 14.12.2015
Přítomni: Jaromír Hradecký, Jaroslav Vávra, Jiří Rathouský, Ctirad Borský, Jan Bárta
Za kontrolní komisi: Zdeněk Malý
Host:
1. Dotace
1. Požadované podklady k čerpání dotace byly odevzdány na CSJ. Dotace byla využita v plné
výši pro opravy elektroinstalace. V nové sezoně bude přístav vybaven novými rozvaděči a
osvětlením.
2. V příštím roce se bude s opravami elektroinstalace pokračovat, tak aby byla snížena
poruchovost systému elektrorozvodu loděnice a odstraněno riziko havárie. Bude vypsáno
nové poptávkové řízení na práce v interiéru.
3. Pro další rok podal výbor opět žádost o dotaci na opravu elektroinstalace.
2. Provoz přístavu
1. Výbor připomíná nutnost dodat scan, případně kopii na papíře osvědčení pro rekreační
plavidla.
2. Výbor přiděluje Jaromírovi Hradeckému Jr. na základě jeho žádosti kotevní místo pro loď
Shipman 28. LOA 8,86m, LWL 6,4m, B 2,6m, D 1,55m W 2,8t.
2.2.1.Žadatel místo bude aktivně využívat od 1.7.2016, do té doby je možno místo
pronajmout.
3. Další žádosti (viz minulý zápis) neobsahují rozměry lodě nutné pro vypořádání žádosti.
4. Výbor žádá členy, kteří se v následující sezoně nechystají umístit loď v přístavu, aby o tom
včas informovali výbor.
3. Novoroční jachting
1. Na Nový rok(1.1.2016) bude na část dne otevřena loděnice i hala a spuštěna elektřina.
Zveme členy, kterým chybí loděnice a jachting a chtějí jakoukoli aktivitou na Měříně přerušit
zimní půst. Na místě bude možno uvařit teplé nápoje a k dispozici budou buřty na opékání.
Voda je vypnuta, proto nebude možno použít toalety. Stavění sněhuláka podle počasí. Akce
je vhodná i pro děti.
4. Kontroly loděnice
1. O výsledcích případných kontrol v areálu JKK v zimním období informujte výbor
(vybor@jkk.cz). Výbor potom datum poslední kontroly a její výsledek zveřejní na webu ve
veřejné části
5. Kontrola pokladny
1. Kontrolní komise provedla kontrolu pokladního deníku s pokladnou, stav hotovosti souhlasí
6. Následující schůze výboru proběhne 13.1.2016 od 1830 v Jílovské 61
Zapsal Jaromír Hradecký Jr.

