Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 15.3.2006
Přítomni :
Milan Kučera, Stanislav Štěch, Jan Nápravník, Jaromír Hradecký, Roman Fišer, Zdeněk Malý, Jiří Rathouský
Hosté : Miloš Kuthan
Program jednání :
1/ Příslib získání dotace
Výbor dostal předběžné kladné vyjádření k žádosti o dotaci na rok 2006 na opravu sociálních zařízení (viz
předchozí zápisy) ve výši 1,1 mil. Kč s tím, že tato akce bude zařazena do státního programu VIII. Údržba a
provoz sportovních a tělovýchovných zařízení. V rámci tohoto programu je podmínkou dotace spoluúčast ve
výši 30% rozpočtových nákladů. Záměr bude předložen Členské schůzi ke schválení.
2/ Příprava opravy sociálních zařízení
Z důvodu možného čerpání dotace na opravy soc. zařízení (viz bod 1/) projednal výbor s M. Kuthanem, který
podal nejvýhodnější nabídku na prováděcí dokumentaci a zná problematiku oprav a provozu klubu, způsob
zpracování dokumentace opravy a upřesnění rozsahu prací.
3/ Vlajkový stožár
Výbor objednal nový vlajkový stožár u Jihočeských dřevařských závodů v nabídkové ceně za kulatiny ve výši
8.564 Kč. Termín vyhotovení do 31.3.2006.
4/ Výběr správce
Na základě zveřejněné inzerce se ozvali zájemci o funkci správce, po v užším výběru byla vybrána paní
Vladimíra Kratochvílová z Blaženice. Předseda (M.K.) s místopředsedou (Z.M.) s ní uzavře smlouvu
s nástupem od 1.4.2006, přislíbená odměna je průměrně 11.000,- Kč měsíčně.
5/ Přijímání členů
Výbor přijal za čekatele ing. Petra Havelku a Dr. Ivana Mullera, kteří v minulém roce kotvili v JKK.
6/ Nominace čestných a zasloužilých členů
Výbor navrhuje jmenovat čestnými členy :
Helenu Šafářovou za dlouholetou činnost rozhodčího I. třídy
Jana Dolejše za dlouholetou obětavou práci pro klub
a zasloužilým členem Jindru Malou za dlouholetou činnost rozhodčího.
7/ Financování sportovních akcí
J. Rathouský předložil návrh na financování sportovních akcí klubu z daňové úspory. Výbor návrh schvaluje
s tím, že bude předložen k projednání Členské schůzi, návrh bude zaslán v příloze tohoto zápisu.
8/ Program Členské schůze
M. Kučera předložil návrh programu Členské schůze a zprávu o činnosti výboru, výbor návrhy schválil.
9/ Příprava mola
Výbor projednal přípravu mola na sezonu. Nákup barvy a pracovních pomůcek zajistí S.Štěch. Očištění
plováku před natřením musí zkontrolovat správce nebo člen výboru. Koordinací prací bude zajišťovat
správce, J. Nápravník a ev. S.Štěch.
10/ Měření lodí pro handicapy
Výbor pověřuje Z. Malého a R. Fišera přípravou informací a podmínek pro proměření lodí na handicapové
závody, které budou probíhat na Slapech již v roce 2006 (MČR Kajutových plachetnic). Měření se provádí na
suchu, proto je nutné provést před spuštěním lodí na vodu.
11/ Příští výbor
Příští schůze výboru se koná 12.4.2006 v 18.00 na adrese Bratří Čapků 17
V Praze dne 15.3.2006
Milan Kučera, Stanislav Štěch, Jan Nápravník, Jaromír Hradecký, Roman Fišer, Zdeněk Malý, Jiří Rathouský

