Zápis z jednání výboru JKK ze dne 18. 04. 2012
Přítomni: M. Kučera, S. Štěch, Z. Malý, J. Rathouský, R. Fišer, J. Hradecký
Omluven: J. Nápravník,
Za revizní komisi: J. Vávra
Hosté: P. Lederer

1. Krádež branky – směr k přístavišti
Byla ukradena branka – vzhledem k požadavkům na Povodí Vltavy na volný průchod
nebude obnovena.
2. Obsazenost pokojů
K dnešnímu dni jsou všechny pokoje obsazené
.
3. Pořadník na uvolněné pokoje
Výbor eviduje došlé žádosti o pokoje v pořadí M. Kučera, M. Jakoubek.
4. Požadavky na brigádní práce
P. Lederer předložil návrh brigádnických prací – viz příloha 1, bude průběžně aktualizován
a vyvěšen na nástěnce.
5. Ukončení čekatelství
Z. David junior ukončil písemně z pracovních důvodů čekatelství – výbor souhlasí
s vrácením zápisného.
6. Smlouva se správcem – zvýšení odměny
Výbor souhlasí s navýšením odměny správců o 5% (první zvýšení za dobu správcování
Mikulčíkových). Příplatek za telefon bude vyplácen na základě výpisu hovorů.
7. Inventura
K 30. 4. 2012 bude provedena inventura inventáře loděnice – (soupis majetku je součást
smlouvy se správci, kteří za majetek zodpovídají).
8. Stanovisko k dopisům M. Malé a H. Procházkové
Výbor schválil stanovisko k dopisům H. Procházkové a M. Malé, ve kterých zpochybňují
usnesení nejvyššího orgánu JKK- Členské schůze - viz příloha 2.
9. Příští výbor se koná 16. 5. 2012 v Dolnoměcholupské 23, Praha 10

Zapsal: Roman Fišer

Příloha 1: Požadavky na brigádnické práce:
1. Staré rámy na plata – postupně odrezit, natřít základovou barvou, připevnit sudy a
prodat
2. Výroba nových odkládacích koz – cca 4 ks v různých délkách s využitím vlastního
materiálu
3. Oprava dřevěných žebříků – nové příčky, zpevnění
4. Čištění okapů – 2x ročně
5. Nátěr podlážek za provozu plata
6. Nové oplocení (vymezení prostoru) louky
Přesné pokyny předá Pavel Lederer

Stanovisko výboru k dopisům Hanky Procházkové a Martiny Malé:

V prvé řadě:
Požadavek veřejné omluvy není trestem, ale zcela oprávněným požadavkem společenství členů
klubu, kteří považují projevy a jednání HP a MM za nesprávné a dehonestující výbor klubu a
v souladu se stanovami klubu je projednali na členské schůzi.
Stanovy našeho klubu nejsou trestním řádem a jednání členů neupravené výslovně stanovami
posuzuje zejména nejvyšší orgán klubu, tj. členská schůze.
Za druhé:
Nepřijatelné a do jisté míry porušující stanovy klubu je již samotné prezentování připomínek
k rozhodnutí výboru klubu formou rozesílání otevřených urážlivých a pomlouvačných dopisů
členům, aniž bylo využito právo člena a slušného člověka podávat připomínky, podněty a stížnosti
orgánům klubu, tj. výboru, revizní komisi, případně členské schůzi.
Za třetí:
Návrh veřejné omluvy vyšel z diskuse vedené na členské schůzi, a tudíž nemohl být zařazen jako
samostatný bod do předběžného programu. Nepřítomnost HP a MM proto nemohla být důvodem
neprojednání tohoto návrhu.
Za čtvrté:
Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu, její usnesení jsou pro výbor závazná a výbor je
povinný se jimi řídit v plném rozsahu a není oprávněn je jakkoli upravovat.
Přesné vymezení základních práv a povinností výboru i členů JKK je definováno Stanovami JKK,
které výbor bude v plné míře i nadále respektovat.

V Praze 18. 4. 2012
Výbor JKK

