Zápis ze schůze výboru JKK 13.7.2016
Přítomni: Pavel Falešník, Jaromír Hradecký, Bohumil Loudín, Jiří Rathouský, Jaroslav Vávra
Omluven: Jan Bárta, Ctirad Borský
Za kontrolní komisi: Milan Kučera, Miloslav Lorenc
1. Změna v obsazení pozice správce areálu JKK
1.1. Výbor se z důvodu nespokojenosti s činností, osobních problémů správce a sporů s
některými členy rozhodl k ukončení spolupráce s p. Vienerem k 5.7.2016
1.2. Výbor v předstihu kontaktoval nového kandidáta na pozici správce, pana Sitaře. Na základě
pohovoru byl pan Sitař výborem přijat a byla s ním uzavřena dohoda o provedení práce.
Náplní práce je obvyklá činnost správce - údržba areálu, úklid, drobné opravy atp. Systém
výkonu práce je úkolový, nikoli hodinový, avšak s tím, že zaměstanec nesmí při výkonu
strávit více než 300h/rok.
1.3. Správci bude zapůjčen prostor služebny, tak aby mohl být přítomen v areálu i mimo
vymezený čas, kdy plní smlouvou dané úkoly. Jeho přítomnost v areálu je však po splnění
úkolů dobrovolná, nelze ji tedy po něm vyžadovat. V případě havárie nebo akutní potřeby
pomoci od někoho z členů však bude p. Sitař v době nepřítomnosti dostupný na telefonním
čísle (605 806 894), také uveřejněném na nástěnce v loděnici.
2. Provoz třetí kuchyňky JKK
2.1. Vzhledem k tomu, že nelze legálně zajistit provoz pohostinství ani v režimu rychlého
občerstvení v našich prostorách, (JKK nemá k dispozici vhodné prostory, ani nemá
v předmětu činnosti provozování pohostinství), a pohostinství nikdy nebylo náplní práce
zaměstnanců JKK, nelze toto po žádném novém správci vyžadovat. Na druhou stranu by ani
nešlo našemu zaměstnanci takovou nelegální činnost trpět.
2.2. Výbor bude řešit, jakými stavebně-administrativními úkony by bylo možno třetí kuchyňku
JKK uvést do stavu, ve kterém by zde následně mohla třetí osoba legálně provozovat živnost
s cílem zajistit pohostinství pro členy klubu.
3. Výměna klíčů od skladiště
3.1. Z důvodu zajištění bezpečnosti našeho majetku a současně nedohledatelnosti (historicky
dlouhodobá absence evidence) dříve vydaných klíčů výbor rozhodl o výměně vložek a klíčů u
skladiště.
3.2. Klíče jsou k dispozici v kanceláři klubu. Všechny klíče jsou vydávány oproti podpisu
4. Organizace Slapské 24h
4.1. Zajištění závodu bude obdobné jako při Modré stuze
4.2. Budou opět vydávány jednorázové licence CSJ pro legalizaci nikde neregistrovaných
závodníků.
5. Vyhodnocení vyjížděk
5.1. Klubových vyjížděk se zúčastnilo obdobně jako minulý rok desítky našich členů, jejich
rodinných příslušníků a přátel. Výbor děkuje garantům A. Levinskému a Z. Malému Jr za
zajištění organizace těchto akcí
6. Samostatnost a zodpovědnost
6.1. Vzhledem k tomu, že správce nebude přítomen kontinuálně, nabádáme členy k větší
samostatnosti a zodpovědnosti za náš společný majetek – zejména se jedná o zamykání
dveří od haly,dílny a terasy.
6.2. Krom motorů doporučujeme zamknout i loď v přístavu proti neoprávněné manipulaci. Klíč
však musí být uložen (třeba v zapečetěné obálce) v kanceláři klubu
6.3. Bude zakoupena lékárnička a umístěna na zeď v chodbě v přízemí

7. Nehoda na Orlíku
7.1. 10.7. došlo na VD Orlík k tragické nehodě kdy byla provozem vodního skútru usmrcena 18ti
letá slečna. Vyzýváme členy k opatrnosti na vodě a případně k podepsání petic za omezení
neregulovaného a nebezpečného provozu na vodě.
8. Systém přijímání čekatelů a jejich evidence
8.1. Zájemce o členství projeví písemně přání stát se členem, prakticky to znamená, že pošle
motivační dopis. Jelikož však může být výborem řešeno pouze čekatelství, jakožto
předstupeň členství (následně schvaluje CS), výbor motivační dopis přijme a zařadí do
pořadníku žadatelů o čekatelství
8.2. V případě uvolnění místa člena, tak aby i po přijetí nového čekatele za člena nebyl překročen
limit stanovený CS na 87 členů (dle nových stanov bude 90 osob), výbor vyzve žadatele o
čekatelství, aby vyplnil přihlášku do JKK
8.3. Na základě vyplněné přihlášky výbor JKK rozhodne o přijetí/nepřijetí za čekatele
8.4. V případě přijetí za čekatele musí čekatel zaplatit jednorázový vstupní poplatek určený
poplatkovým řádem (aktuálně pro pracující 5000kč)
8.5. Alternativně lze pro získání samostatného vstupu do areálu požádat o sezonní hostování,
které v případě rodinného příslušníka stojí 500kč/rok
8.6. Evidenci čekatelů (motivačních dopisů a přihlášek do klubu) vede výbor JKK. Aktuální seznam
čekatelů viz příloha 1
8.7. Dle řádu JKK mají rodinní příslušníci v nároku na čekatelství přednost (jejich žádost se bude
řešit prioritně v pořadí doručení žádostí)
9. Výběr poplatků
9.1. Poplatky za parkování nebo přítomnost hostů mohou být přijmuty pouze v případě
přítomnosti osoby, která je schopna vydat příjmový doklad (správce, členové výboru).
Povinnost zapsat hosta do knihy se neruší. Oranžové náramky pro placené hosty jsou
k dispozici u správce nebo na nástěnce nad knihou hostů. V případě nepřítomnosti
kompetentní osoby se platí zpětně. Výbor nabádá členy k zodpovědnému a férovému vedení
knihy hostů.
10. Po ohledání podlahy v klubovně pracovníkem firmy pokládající lité podlahy a vyčíslení nákladů na
úpravu betonového povrchu do stavu, kdy na něj lze aplikovat litou polymerní vrstvu bylo od
tohoto řešení z finančních důvodů ustoupeno. Hledáme jiné řešení.
11. Akce v dalším období
 13.8 Slapská 24 hodinovka
12. Následující schůze výboru proběhne 10.8.2016 v 18:30 na adrese Komořanská 1024/32; Praha
12

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.

Příloha 1
Pořadník žádostí na čekatelství v JKK
Pořadí k
Datum
Datum na
řešení
doručení
dokumentu
výboru JKK
6.4.2015
3.4.2015
?
14.4.2015
?
14.4.2015
?
14.4.2015
?
24.4.2015
24.4.2015
?
24.4.2015
24.4.2015
28.4.2015
28.4.2015
11.7.2015
8.7.2015
?
21.7.2015
30.8.2015
30.8.2015
10.10.2015
4.10.2015
1
11.11.2015
12.9.2015
2
11.11.2015
10.11.2015
?
21.11.2015
21.11.2015
3
6.12.2015
5.12.2015
4
5.1.2016
4.1.2015
?
18.4.2016
5
14.5.2016
10.5.2016

Jméno žadatele

Kučerová Marie
Poláček Martin
Poláčková Sandra
Formánek Jiří
Mazgaj Robert
Kalíková Veronika
Falešníková Kateřina
Loudínová Marie
Honzáková Irena
Ledererová Jaroslava
Dolejš Michal
Felix Adam
Felixová Andrea
Hron Matěj
Dejmek Pavel
Novotný Jan
Šíp Michal
Jareš Antonín

Jméno člena

Stav žádosti

Kučera Milan

Čekatel
od
1.1.2016

čekající
čekající
čekající
čekající
čekající
Falešník Pavel
Loudín Bohumil

1.1.2016
1.1.2016
čekající

Lederer Pavel
Dolejš Jan
Felix Roman
Felix Roman
Fišer Roman
Blecha Vladimír
Jareš-Procházková Hana

Pozn: rodinní příslušníci členů JKK jsou vyznačeni tučně, stav je aktuální k datu 13.7.2016

1.1.2016
zrušena na žádost žadatele 3.3.2016
čekající
čekající
čekající
čekající
čekající
čekající
čekající

-

