Zápis ze schůze výboru JKK 8.6.2016
Přítomni: Jan Bárta, Ctirad Borský, Pavel Falešník, Jaromír Hradecký, Jiří Rathouský, Jaroslav Vávra
Omluven: B. Loudín
Za kontrolní komisi: Milan Kučera
1. Kontrola Státního úřadu inspekce práce
1.1. Dne 8.6.2016 proběhla v klubu mimořádná kontrola Státního úřadu inspekce práce
zaměřená na dodržování pracovně právních předpisů ve vztahu k zaměstnávané osobě
správce v r. 2015 a 2016. Kontrola byla provedena na popud „oznamovatele“.
1.2. Pracovníkům úřadu byly předloženy relevantní dokumenty a podáno podrobné vysvětlení.
O výsledku kontroly bude členstvo informováno po obdržení oficiálního sdělení úřadu.
2. Návrh nových stanov
2.1. Návrh nových stanov byl vypracován dobrovolnou pracovní skupinou členů pod vedením
JUDr Romana Felixe. Návrh se předkládá členům k připomínkám s tím, že schválení
konečného znění stanov bude provedeno na mimořádné členské schůzi pravděpodobně
koncem září t.r. Vyzýváme členy k serióznímu a konstruktivnímu posouzení návrhu.
2.2. Návrh stanov je přiložen jako samostatný dokument k tomuto zápisu, bude uložen na webu
www.jkk.cz v sekci pro členy ve zvláštním adresáři a několik výtisků bude dostupných i
v loděnici.
2.3. Písemné konkrétní připomínky a případné návrhy úprav je třeba zasílat e-mailem na adresu
vybor@jkk.cz, případně vkládat do schránky výboru JKK v budově klubu nebo zasílat na
korespondenční adresu JKK
2.4. Připomínkové řízení bude ukončeno 31.8.2016. Na připomínky došlé po tomto termínu
nebude brán zřetel.
3. Vyhodnocení Modré stuhy
3.1. Jelikož se v řadách členů JKK nenašel dostatek dobrovolníků pro uspořádání závodu, byl
tento zorganizován za pomoci externích rozhodčích a záchranářů.
3.2. Vydávání jednorázových licencí se pro legalizaci nikde neregistrovaných závodníků osvědčilo,
proto není nutné realizovat uvažované snížení podmínek na klasifikaci VPOZ pro následující
závody
4. Vyhodnocení dětského dne
4.1. Zúčastnilo se 6 dětí našich členů. Aktivity připravené na vodě i na souši se setkaly
s pozitivním ohlasem účastníků – dětí i dospělých.
4.2. Vzhledem k oblibě této akce uvažujeme o konání další akce pro děti v srpnu, nicméně o
případné ukázky jachtingu na malých plachetnicích není problém kdykoli požádat předsedu
výboru.
4.3. K samostatnému použití (na vlastní odpovědnost) jsou v hale k dispozici 2 lodě třídy Q a
jedna loď třídy C
5. Placení příspěvků
5.1. Ke dni vydání zápisu není registrována platba příspěvků od Romana Fišera Jr.
6. Úprava poplatků pro nečleny
6.1. Vzhledem k zájmu nečlenů (zejména majitelů okruhovek, kteří mají nájemní smlouvu na
léto) o služby, které klub může nabídnout bez újmy na komfortu členů, byl upraven
poplatkový řád. Byly přidány následující položky:
6.2. Uložení okruhové lodě v zimním období v hale 2000kč/zimní období
6.2.1.Zimním obdobím se rozumí zbytek roku, na který není uzavřena smlouva o pronájmu
6.3. Poplatek za uložení pramice v areálu 1000Kč/letní sezona
7. Pracovní doba a povinnosti správce
7.1. Povinnosti správce vyplývající ze smlouvy budou vyvěšeny na nástěnce v loděnici
7.2. Pracovní doba je definována následujícím způsobem: od 1.4.2016 do 31.10. 2016 o sobotách
a dnech pracovního volna od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00. Ve dnech úterý, středa,

8.
9.

10.
11.

čtvrtek a pátek od 14.00 do 16,30 hod. V době své přítomnosti v areálu klubu mimo výše
uvedenou dobu není správce vůči klubu pracovně vázán.
7.3. Správce je oprávněn na vlastní účet provozovat prodej balených nápojů a balených potravin.
Odpověd na další otevřený dopis F. Smoljaka
8.1. Stanovisko výboru je uvedeno v příloze 1
Akce v dalším období
 18.6. Klubová vyjížďka ke slunovratu
o kapela Kiks (A. Levinský)
o garant akce A. Levinský
 9.7. Klubová vyjížďka
o kapela Ambrož (Z. Malý jr)
o garant akce Z. Malý jr
 13.8 Slapská 24 hodinovka
Po dobu nepřítomnosti předsedu zastupuje místopředseda J. Bárta
Následující schůze výboru proběhne 13.7.2016 v 18:30 na adrese Komořanská 1024/32; Praha
12

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.

Příloha 1
Ahoj Filipe,
mrzí nás, že jsme nuceni se opět zabývat tvými mylnými domněnkami, a to zejména:
1) Proti tvojí snaze vzbudit dojem, že nejsi povinen dodržovat stanovy s odvoláním na
nekonkrétní právní dokumenty, tě musíme upozornit na tvůj závazek, který jsi učinil (jako všichni
členové), když ses dobrovolně přihlásil za čekatele a následně, když jsi souhlasil s přijetím za
člena našeho spolku - dobrovolně ses zavázal naše stanovy dodržovat. Protože neuvádíš žádné
konkrétní ustanovení nebo pokyn orgánu spolku, který by byl v rozporu s nějakým konkrétním
právním předpisem, musíme tě ubezpečit, že tvoje sveřepé popírání nutnosti řídit se pokyny
orgánů klubu, je podle zásady „smlouvy se mají dodržovat“ skutečně porušování stanov.
2) Nerozumíme si zřejmě ve výkladu situace kolem tvých nevhodných výroků ve zmiňované
mailové diskuzi. Výbor se shoduje v názoru, že tvoje nesmyslné úvahy o absurdních trestech za
tvé zvláštní jednání, které jsi sám na sebe vymyslel, není možné brát snad jinak, než jako
nevhodný žert, což následné vyjádření Pavla Falešníka jedině potvrzuje. Doporučujeme ti tedy,
aby ses napříště do takových absurdních žertů zbytečně nezaplétal.
3) Pokud nesouhlasíš s rozhodnutím výboru, máš podle stanov našeho spolku požádat o
přezkoumání revizní/kontrolní komisi, teprve pokud nesouhlasíš s rozhodnutím revizní komise,
můžeš se obrátit na členskou schůzi. Žádáme tě proto, abys jasně a konkrétně (emailem
konkrétním orgánům viz níže) uvedl, která rozhodnutí kterého orgánu chceš přezkoumat, aby
tyto body mohly být zařazeny do programu jednání příslušného orgánu spolku.
4) Jako výbor ti tímto udílíme jednoznačný pokyn: Na základě podnětů mnoha členů tě žádáme,
abys neobtěžoval členskou základnu nevyžádanými zprávami - pokud se chceš obrátit na některý
orgán spolku, učiň tak přímo na adresách vybor@jkk.cz nebo rk@jkk.cz nebo kk@jkk.cz
Upozorňujeme tě na to, že opětovné obtěžování členů nevyžádanými emaily (tj porušování tobě
daného pokynu) představuje porušení stanov, v tvém případě již opakovaně předvedené
(obdobný pokyn byl vydán už zápisem z 30.3.2016, avšak nebyl adresován přímo tobě – ostatní
členové však posloupnost řešení námětů orgány našeho spolku pochopili).
Ostatním členům se omlouváme, že zápis má místo dvou stránek tři. Děkujeme za pochopení
Výbor JKK

