Zápis ze schůze výboru JKK z dne 15.6. 2006
Přítomni :
Milan Kučera, Zdeněk Malý, Jan Nápravník, Jiří Rathouský, Jaromír Hradecký, Stanislav
Štěch
Omluveni :
Roman Fišer
Hosté :
Za revizní komisi Aleš Bahenský

1/ Dne 6.6.2006 obdržel Klub na účet dotaci na opravu sociálního zázemí ve výši 1.100,- tis.
Kč. Byla připravena poptávka a stavební firmy. Do komise pro posouzení nabídek výbor
jmenuje J. Hradeckého, M. Kuthana, M. Kučeru, J. Machálka a J. Vránu.
2/ Výbor souhlasí se změnami pojistné smlouvy proti živelným pohromám, rozšíření o
odpovědnost za škody, smlouva je v ceně cca 18. tis Kč/ rok. Pojistka se nevztahuje na
krádeže.
3/ Výbor pověřuje R. Fišera vyřízením ohlášení nebo stavebního povolení rekonstrukce soc.
zařízení.
4/ Výbor eviduje nezaplacené členské příspěvky a vyzývá neplatiče k zaplacení (P. Bartoš, R.
Fišer, R.Fišer, Ch. Jelínek, B. Loudín, M.Loudínová, J. Polesný, J. Vrána)
5/ Kajutové lodi kotvící na návodní straně si doplní mooringová lana.
6/ Proběhla oprava vodárny na užitkovou vodu v ceně 4.428,. Kč
7/ Proběhlo ohrazení pronajatého pozemku v ceně 7.996,. Kč
8/ Proběhlo rozšíření motorárny s nákladem cca 30 tis. Kč.
9/ Vozíky umístěné na odstavné ploše naproti parkovišti podléhají poplatku ve výši 200,- Kč,
majitelé nechť zaplatí u Zdeňka Malého.
10 / Výbor předběžně souhlasí se zakoupením kulečníkového stolu, který bude umístěn na
půdě. Podmínka je předchozí úprava půdního prostoru s zájem dostatečného počtu členů (viz
průzkum).
11/ Výbor souhlasí s přípravou týmu JKK na 20. českou námořní rallye 7.-14.10. 2006
s finanční podporou JKK vytvořenou z daňových úspor 2004 a 2005. Podrobnosti jsou
uvedené v přiložené výzvě členům.
12/ Závod Sasanek 24.6.2006, krajský přebor – náklady na pořádání závodu byly
odsouhlaseny ve výši 4.000,- Kč vč. již dříve zakoupených cen.
Vyzýváme členy k hojné účasti.

13/ Výbor souhlasí s odprodejem fošny v ceně 260 Kč S. Štěchovi.
14/ Další schůze výboru se koná 26.7.2006
Zapsal : Stanislav Štěch

