Zápis ze schůze výboru JKK z dne 11.04. 2007
Přítomni :
Milan Kučera, , Roman Fišer, Jiří Rathouský, Stanislav Štěch, Jan Nápravník
Omluven: Jaromír Hradecký
Za revizní komisi : J. Machálek

1. M. Kučera poděkoval výboru za práci v předchozím volebním období
2. Volba předsedy a místopředsedů – funkce ve výboru zůstávají stejné jako
v předcházejícím období - předseda M. Kučera, I. místopředseda Z. Malý, II.
místopředseda a jednatel R.Fišer, ekonom J. Rathouský, kapitán přístavu S. Štěch,
správa budovy J. Hradecký, pokladník a STK Z. Malý, manažer prací pro klub J.
Nápravník
3. M. Kučera informoval o kolaudaci sociálních zařízení – výbor obdržel kolaudační
rozhodnutí. Zajištění otevírání dveří pro tělesně postižené osoby - zajistí S. Štěch.
4. M. Kučera informoval o dokončení montáže kuchyňských skříněk. Přiděluje M.
Kučera.
5. Žádost o zproštění brigád ze zdravotních důvodů na rok 2007 – D. Suchomelová,
doloženo lékařskou zprávou, výbor souhlasí
6. Žádost o zpětné zohlednění zdravotních důvodů k neodpracování brigádnických
hodin v roce 2006 pro M. Hajduka – výbor souhlasí v případě, že povinnost
odpracovat tyto brigádnické hodiny přechází v plné míře do roku 2007 – nejpozději
do konce června.
7. Organizace brigády – spouštění mola:
- spouštění lodí v termínu od 8.00 do 9.00
- zahájení brigády pro všechny (včetně majitelů lodí, které již budou na vodě) v 9.00,
svoz z lodí výbor zajistí.
Výbor stanoví osobu pověřenou vedení evidence účastníků – jméno bude vyvěšeno na
nástěnce v loděnici. Účast je nutno nahlásit nejpozději do 10.00 hodin, při pozdější
registraci bude uznána účast maximálně v polovičním rozsahu.
8. Žádost o zproštění povinnosti natírat plovák ze zdravotních důvodů - V. Dražka,
výbor souhlasí, plovák č. 67,68 je k dispozici ke splnění 5 hod. brigádnické
povinnosti.
9. Organizace brigád – výbor vyzývá členy, aby odpracovali brigádnické hodiny pokud
možno před zahájením sezóny nebo nejpozději do konce května.
10. Doplnění zápisu zde dne 14.3.2007 bod č.4 finanční odměna - finanční odměna byla
schválena Z. Malému za výkon funkce pokladníka.

11. Výbor přijímá žádost M. Loudínové o zrušení členství, výbor ji současně žádá o
vyrovnání finančních závazků v roku 2006 a navrácení klíče a parkovací karty.
12. Účast ve školení členů HZS dne 21.4. 2007 – výbor deleguje Z. Malého ml. Případní
další zájemci o toto školení se mohou přihlásit u Z. Malého st.
13. Kontrolní den přípravy na spouštění mola a jarní brigádu dne 22.4.2007 od 13.00, za
výbor se zúčastní M. Kučera, Z. Malý, J. Hradecký, J. Nápravník, R. Fišer, S.Štěch.
14. J.. Rathouský informoval o provedení inventury dne 16.3.2007, v zápisu je uveden
návrh na vyřazení a likvidace některých nenalezených nebo nefunkčních předmětů.
Výbor jmenuje likvidační komisi ve složení J. Rathouský, J. Machálek a P. Lederer
k rozhodnutí o způsobu likvidace.
15. Statut revizní komise – výbor vyzývá Revizní komisi, aby upřesnila rozsah své
činnosti, který bude vycházet ze stanov JKK.
16. S.Štěch informoval o zprovoznění vrátku. Pro manipulaci s vrátkem budou vyškoleni
S. Štěch, V. Blecha, R. Fišer, M. Kučera, Z.Malý 2x, J. Dolejš, správce.
17. Výbor schválil zakoupení rámů na fotografie lodí pro výzdobu klubovny v hodnotě.
max. 2000,- Kč.
18. Další schůze výboru bude 16.5.2007

Zapsal : Roman Fišer

