Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 16.3.2005
Přítomni :
Milan Kučera, Stanislav Štěch, Jan Nápravník, Jiří Rathouský, Zdeněk Malý, Roman Fišer, Jaromír Hradecký
Program jednání :
1.

Příslib dotace na opravu střechy :
- M. Kučera informoval o příslibu dotace na opravu střechy ve výši 1.100 tis. Kč, který Klub obdržel na
základě žádosti minulého výboru. Tato dotace je neinvestiční a příslib dotace byl svázán
s termínovaným dodáním přepracované žádosti – do 15.3.2005. Přepracované podklady byly výborem
za přispění M. Kuthana včas dodány. Poznamenává se, že dodání podkladů pro přidělení dotace
nezavazuje JKK k jejímu přijetí. Návrh na přijetí neinvestiční dotace na opravu střechy bude předložen
na členské schůzi jako mimořádný bod.

2.

Zpravodaj na web :
- výbor pověřuje R.Fišera ke zveřejnění Zpravodaje jaro 2005 na web – do konce týdne

3.

Barva na nátěry plata :
- výbor pověřuje S. Štěcha zakoupením barvy na nátěry plata – do otevření loděnice

4.

Smlouva se správcem :
- výbor pověřuje M. Kučeru k uzavření smlouvy se správcem loděnice – do otevření loděnice

5.

Odhad ceny plata :
- J- Rathouský informoval o nutnosti provedení znaleckého odhadu budovy a plata – jedná se o součást
přípravy na přechod na podvojné účetnictví a možnost uplatnění daňových odpisů. Předběžná cena
odhadu plata je 10 tis. Kč – výbor souhlasí s provedením odhadu v této ceně. Zajištěním provedení
odhadu plata a výběru dodavatele na odhad budovy výbor pověřuje J. Rathouského.

6. Otevření loděnice – služby
- při otevření loděnice budou přítomni členové výboru – 26.3. 05 M. Kučera a J. Hradecký , 27.3.05
R. Fišer – vždy od 10.00 do 15.00 hod. Na 28.3.05 bude zajištěna přítomnost správce.
7. Příprava členské schůze
- Z. Malý informoval o zajištění a přípravě prostor v ČYKu. Výbor souhlasí s poskytnutím občerstvení.
8. SW pro jednoduché účetnictví
- J. Rathouský a Z. Malý navrhují zakoupení účetního SW v ceně 7 tis. Kč
bez DPH s tím, že pro rok 2005 povedou účetnictví J. Rathouský a Z. Malý. Důvodem je zvýšení
efektivnosti a kvality a příprava na přechod na podvojné účetnictví.
Výbor s návrhem souhlasí.
9. Předání dokumentů
- výbor pověřuje M. Kučeru, aby u J. Pešty urgoval předání daňového přiznání, účetnictví a výkazů pro
OTS za rok 2003.
10. Z. Malý informoval o školení rozhodčích, znovu jmenováni byli M. Kuthan R1, H. Šafářová R1, J. Malá
a Z. Malý R2. Nikdo z rozhodčích R3 se školení nezúčastnil, tudíž se Klubu snížil počet výkonných
rozhodčích. Výbor vyzývá zájemce o získání kvalifikace rozhodčího, aby se obrátili na Z. Malého.
11. Příští schůze
-14.4.2005, Bratří Čapků 17, od 18.00
Všechny body jednání výbor schválil jednomyslně
V Praze dne 16.3.2005 ve 20.00 hod.
Jaromír Hradecký, Roman Fišer,Milan Kučera, Zdeněk Malý, Jan Nápravník, Jiří Rathouský, Stanislav
Štěch

