Zápis ze schůze výboru JKK 10.8.2016
Přítomni: Jan Bárta, Ctirad Borský, Jaromír Hradecký, Bohumil Loudín, Jiří Rathouský, Jaroslav Vávra
Omluven: Pavel Falešník
Za kontrolní komisi: Milan Kučera
1. Výbor připomíná blížící se konec intervalu pro podávání připomínek k návrhu nových stanov
1.1. Návrh nových stanov byl vypracován dobrovolnou pracovní skupinou členů pod vedením
JUDr Romana Felixe. Návrh byl předložen členům k připomínkám s tím, že schválení
konečného znění stanov bude provedeno na mimořádné členské schůzi na podzim t.r.
Vyzýváme členy k serióznímu a konstruktivnímu posouzení návrhu.
1.2. 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
1.3. Připomínkové řízení bude ukončeno 31.8.2016. Na připomínky došlé po tomto termínu
nebude brán zřetel.
2. Pokládka podlahy v klubovně začne začátkem dalšího týdne (tj od 22.8.)
2.1. Omlouváme se členům za omezení možnosti tento prostor využívat. Pro vstup na terasu lze
využít bočních dveří na balkon
3. Výbor rozhodl o vyřazení dvou lednic Calex z evidence majetku
3.1. Obě lednice jsou rozbité a vzhledem k nákladům na opravu a spotřebě těchto lednic se je
dále nevyplatí provozovat. Budou nahrazeny dvěma lednicemi Liebherr. Stávající lednice
Liebherr se přesune do patra. Současně výbor objednal i malý mrazák, pro případ nutnosti
dlouhodobějšího uchovávání potravin některými našimi členy.
4. Pod schody do patra bude umístěn experimentální provoz samoobslužného výdeje piva.
4.1. Cena bude respektovat režijní náklady. Uživatelé sami povedou evidenci a provedou
vyúčtování odebraných piv. Odpovědná osoba Pavel Falešník
5. Bylo zakoupeno mobilní hrazení pro zabránění přechodu osob přes natažené lano vrátku a je
uloženo v loděnici vedle vrátku. Výbor žádá členy, aby při zacházení s vrátkem toto hrazení
používali, dodržovali pravidla provozu vrátku uvedená v provozním řádu objektu loděnice a
obecně dbali zvýšené opatrnosti při manipulaci s vrátkem.
6. Akce v dalším období:
 20.8.
Vyjížďka s degustací vína (garant Honza Bárta)
 10.9.
Královská regata
 Začátek října
Ukončení provozu vodní části přístavu
 15.10.
Slavnostní zakončení sezony
 Druhá polovina října
Mimořádná členská schůze pro schválení stanov
 5.11.
Uzavření loděnice
7. Následující schůze výboru proběhne 14.9.2016 v 18:30 na adrese Komořanská 1024/32; Praha
12
Zapsal Jaromír Hradecký Jr.

