Zápis z jednání výboru JKK ze dne 12.2.2009
Přítomni: M. Kučera, S.Štěch, Z. Malý, J. Rathouský, J.Hradecký, R. Fišer, J. Nápravník
Za revizní komisi : J. Machálek, J.Vávra
1. ukončení členství
J. Machálek na vlastní žádost ukončuje členství v JKK. Výbor konstatuje, že J. Machálek má vůči
klubu vyrovnány všechny závazky.
2. Úprava cen
Výbor schválil úpravy ceníku následově :
- umístění vleku na parkovišti v letní sezóně se zvyšuje z 200 Kč na 300 Kč
- parkovné pro hosty se zvyšuje z 40 Kč na 50 Kč za den.
3. Příprava zpravodaje
Výbor projednal obsah Zpravodaje JKK – Jaro 2009.
4. Využití člunu J Hradeckého
Výbor schvaluje proplácení úhrady J. Hradeckému za využívání jeho člunu na klubové akce
( spouštění a vytahování mola, hladinová záchranná služba). Výše úhrady je 1.800,- Kč při
minimálním využití člunu 20 hodin ročně.
5. Úleva členských povinností
Výbor obdržel žádost o úlevy z členských povinností od. Jakuba Nápravníka a Báry Nápravníkové
z důvodu zanepráznění studiem. Výbor souhlasí s úlevami tím, že oba členové odpracují
brigádnické hodiny a zaplatí členské příspěvky.
6. Úhrada za projektovou přípravu mola
Výbor odsouhlasil proplacení odměny S. Štěchovi za zpracování projektové dokumentace k výrobě
mola ve výši 15 tis. Kč. Dokumentace bude dokončena do 31.3.2009, odměna bude vyplacena po
předání dokumentace.
7. Přijetí čekatelů
Výbor souhlasí s přijetím A.Levinského a K.Steinera za čekatele
8. Objednání výroby plata
Výbor posoudil dvě vybrané nabídky na výrobu mola a rozhodl o zadání výroby prvních 3 plováků
firmě Hradecký. Cena bude upřesněna po konstrukčních úpravách, ale nepřesáhne 72 tis. bez DPH
za plovák. Od konečné ceny bude odečten materiál zakoupený JKK.
9.Předání uzávěrky
Dnešním dnem byla předána revizní komisi uzávěrka hospodaření za rok 2008 ke kontrole, kterou
revizní komise provede do příští schůze výboru.
10. Nákup nářadí
Výbor odsouhlasil nákup Aku vrtačky v hodnotě 1.352 Kč
11. Příští výbor
Příští výbor se koná 12.3.2009

Zapsal : R. Fišer

