Zápis ze schůze výboru JKK 14.9.2016
Přítomni: Jan Bárta, Ctirad Borský, Pavel Falešník, Jaromír Hradecký, Jiří Rathouský,
Omluven: Jaroslav Vávra, Bohumil Loudín
Za kontrolní komisi: Milan Kučera
1. Připomínky k návrhu nových stanov a mimořádná členská schůze
1.1. Připomínky byly vypořádány výborem a pracovní skupinou 13.9. Z adresátů připomínek se
na vypořádání dostavili H. Procházková, M. Malá a S. Štěch
1.2. Mimořádná členská schůze se bude konat 13.10.2016 od 19:00 v Dejvicích. Pozvánka je
přílohou zápisu
1.3. Finální návrh textu stanov bude rozeslán v brzké době
2. Pokládka podlahy v klubovně byla dokončena
2.1. V týdnu od 19.9. proběhne malování
2.2. Před umístěním nábytku je potřeba podlepit nohy filcem – provede P. Lederer + případně
další dobrovolník
2.3. O víkendu 24-25.9. proběhne reinstalace nábytkové stěny
3. V dámských sprchách v patře bylo nainstalováno nové ostění sprchového koutu
4. Byl zakoupen nový tlakový čistič pro mytí lodí místo starého, již neopravitelného
5. Rekolaudace zázemí správce
5.1. Pracujeme na řešení (stavebně administrativním) tak aby byl v příští sezoně zajištěn legální
provoz zázemí správce
5.2. Na podzim tr bude provedena rekonstrukce elektroinstalace u správce
6. Od 24.9. budou pro členy, kteří dodali technické průkazy lodí k dispozici v kanceláři certifikáty
k přiděleným kotevním místům
7. Ukončení sezony
7.1. Ve dnech 24.9. a 25.9.2016 bude přechodně zvýšena hladina vody v nádrži VD Slapy na kótu min.
270,00 m n.m., a to za účelem usnadnění manipulace při vytažení a zazimování hausbótů, které se
nacházejí na hladině VD Slapy. Následně bude, podle schváleného manipulačního řádu, do konce
plavební sezóny, tj. 30.9., hladina udržována nad kótou 269,10 m n.m. Začátek snižování hladiny VD
Slapy na zimní úroveň začne po 3.10.2016 (www.pvl.cz )

8.

9.

10.

11.

7.2. Provoz vodní části přístavu bude ukončen k 3.10.2016
7.3. Likvidaci podlážek, vzhledem k nutnosti možnosti pohybu po přístavu při podzimní údržbě
zařízení předpokládáme až na 15.10.
Provoz vrátku
8.1. Klíč je uložen v bílé schránce na dveřích kanceláře. Klíč od schránky má kromě členů výboru
a správce i Pavel Lederer, Jan Dolejš a Milan Kučera
8.2. Poučená obsluha vrátku: členové výboru, správce areálu, Jan Dolejš, Pavel Lederer, Milan
Kučera, Vláďa Blecha a Tomáš Semrád
Vyhodnocení sportovně kulturních akcí
9.1. Vyjížďky s degustací vína se zúčastnilo 22 lodí našich členů a hostů
9.1.1.děkujeme sponzorovi H. Bártovi za zajištění občerstvení a kulturního programu
9.2. Na královskou regatu se přihlásilo 5 lodí (4 z JKK), nakonec však nestartovali J. Hradecký a H.
Procházková
Výbor souhlasí s proplacením odměny:
10.1.
Externím rozhodčím za závody Modrá stuha Slap, 24h a Královská regata celkem
5000kč tj 1000Kč/os/závod. Odměna slouží zejména k pokrytí osobních nákladů rozhodčích
spojených s dopravou na místo a stravou.
Plán uložení lodí v areálu JKK je přiložen k zápisu a bude vyvěšen na nástěnce v klubu
11.1.
Žádáme členy, aby se podle tohoto plánu řídili – neoprávněné umístění lodě je dle
sazebníku schváleného členskou schůzí sankcionováno 3000kč
11.2.
V dílně bude přes zimu uložena lod J. Nápravníka a A. Levinského

12. Akce v dalším období:
 3.10.
Ukončení provozu vodní části přístavu
 13.10.
Mimořádná členská schůze ke schválení stanov
 15.10.
Slavnostní zakončení sezony (kapela Kiks – informace budou
v samostatném dokumentu)
 5.11.
Uzavření loděnice
13. Následující schůze výboru proběhne 19.10.2016 v 18:30 na adrese Komořanská 1024/32; Praha
12
Zapsal Jaromír Hradecký Jr.

Příloha 1

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi JKK

Výbor Jachtklubu Královská
(zapsaného ve spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka
8596)

svolává mimořádnou členskou schůzi ke schválení nových stanov.
Mimořádná členská schůze se bude konat 13. října 2016 od 19:00
v posluchárně BII Vysoké školy chemicko-technologické; Technická 3, Praha 6;
Dejvice

Program :
1.

Zahájení

2.

Volba orgánů členské schůze

3.

Návrh nových stanov JKK

4.

Hlasování o přijetí nových stanov

5.

Schválení usnesení ČS

6.

Závěr

V Praze 14.9.2016

Výbor JKK

Příloha 2

