Zápis z jednání výboru JKK ze dne 16. 9. 2010
Přítomni: M. Kučera, Z.Malý, J.Rathouský, J.Nápravník, J.Hradecký,
Omluven: S.Štěch
1. Odprodej panelů – J. Weber požádal o odprodej panelů - výbor nesouhlasí
2. Vytahování plata je 9.10.2010 – kotviště musí být vyprázdněno a odstrojeno
(fendry a úvazy) do 7.30, brigáda začíná od 8.00 hodin
3. V předvečer vytahování plata – 8.10.2010 – bude od 18.00 pořádána Žába
v klubovně. Jídlo a pití si každý zajistí sám.
4. Přeposílání pošty – výbor zařídí přeposílání pošty z Jablonné do P.O.Boxu –
cena je 100 Kč měsíčně
5. Rozmístnění lodí pro zimní uložení na parkovišti - výbor schválil rozmístění
lodí, bude vyvěšeno v loděnici a na webu. Za nedodržení umístění lodi bude
uplatněna sankce ve výši 3.000,- Kč
6. Výbor schválil přidělení místa na zimování Belugy J.Hradeckému v hale.
7. Rekonstrukce terasy – v nejbližší době bude zahájena rekonstrukce terasy,
výbor žádá členy, aby po dobu trvání rekonstrukce terasu nepoužívali.
Současně žádá majitele lodí umístěných před loděnicí, aby své stěžně umístili
tak, aby nebránily průjezdu stavební techniky.
8. Neplacení příspěvků – výbor upozorňuje neplatící členy K. Steinera, T.Orálka,
J.Novotného, aby zaplatili příspěvky nejpozději do konce září, jinak budou
v souladu s Řádem JKK vyloučeni.
9. J. Páleníček přes opakované výzvy dosud neodevzdal parkovací kartu a
nevyklidil skříňku, k uvedení věcí do pořádku ho vyzve M. Kučera
10. Varovná cedule u přístavu – Z. Malý zajistí vyrobení varovné cedule „VSTUP
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ“, která bude umístěna u přístaviště.
11. Prodej starého vrátku – výbor pověřuje S. Štěcha k jednání o prodeji starého
vrátku (žádost klubu Kotva Bráník) – cena dohodou.
12. Neoznačené kozy – výbor vyzývá vlastníky neoznačených koz, které jsou
umístěny v areálu loděnice, aby je viditelně označili svým jménem.
Neoznačené kozy budou sešrotovány.
13. Nohy pod molo – výbor souhlasí s výrobou 4ks nohou pod molo v ceně cca
5.500,- Kč – vyrobí J. Hradecký.
14. Příští výbor se koná dne 14.10.2010 – Václavské nám. 56

V Praze 16.9.2010

Roman Fišer

