Zápis z jednání výboru JKK ze dne 15. 10. 2013
Přítomni: M. Kučera, J. Rathouský, Z. Malý, J. Hradecký, S. Štěch, R. Fišer,
Omluven: P. Lederer
Za revizní komisi: J. Kopecký, J. Vávra
1. Martin Hejduk podal žádost o ukončení členství JKK. Výbor bere na vědomí.
2. Výbor souhlasí s žádostí P. Lederera o umístění lodě Finn do dílny. Po opravě bude loď
umístěna do haly.
3. S. Štěch a Z. Malý projednají se SPS provedení STK na molo.
4. Uzavření loděnice je 8. 11. 2013 – v tomto termínu již nebudou funkční WC a nepoteče
voda.
5. Výbor jmenuje S. Štěcha do STK a pověřuje STK vypracováním návrhu pravidel činnosti
STK do příštího výboru.
6. Výbor schvaluje pořádání 5 závodů v sezóně 2014 (rozšířeno o 24 hodinovku) – včetně
termínů: První vítr Slap - 10. 5. 2014, Pirátská sekyrka – 24. 5. 2014, Slapská 24hodinovka 9. 8. 2014, Pirátský šátek – 13. 9. 2014 a Modrá stuha Slap – 20. 9. 2014.
7. Výbor vyzývá rodiče dětí, kteří mají zájem o výuku dětí v jachtingu (rekreačně), aby se
ozvali výboru (podklad pro rozhodnutí o nákupu lodí).
8. Výbor žádá P. Tyllovou a O. Bustu o zpracování návrhu grafické prezentace klubu (trička,
nášivky, ceny, diplomy, hlav. papír… ) v termínu do 31. 12. 2013. Náměty od dalších členů
klubu k rukám jmenovaných jsou vítány.
9. STK předložila požadavek na novější motor (příp. člun s motorem) – stávající motor již
nesplňuje požadavky SPS. Výbor souhlasí se zveřejněním poptávky – ideálně otevřený člun
s řídící konzolí uprostřed, výkon cca 25 – 40 k, splňující podmínky SPS. J. Rathouský prověří
možnost investice cca 80 tis. Kč.
10. Výbor souhlasí se školením J. Rathouského v obsluze účetního SW v ceně max. 1800 Kč.
11. Výbor vyzývá členy k zaslání námětů na klubové námořní plavby (závody, etapové
plavby…) – s možností finančního přispění klubu (daňová úspora).
12. Příští výbor 13. 11. 2013

Zapsal: Roman Fišer

