Zápis ze schůze výboru JKK 18. 2. 2015
Přítomni : M.Kučera, J.Rathouský, J.Hradecký, Z.Malý, J.Vávra, S.Stěch, omluven R.Fišer
Za RK : M.Lorenc, J.Kopecký, R.Borský
1. Projednána příprava kandidátů pro volby do nového výboru.
2. Výbor souhlasí s vytvořením daňové úspory v souladu s daňovými předpisy. Bude použita pro
rozvoj sportovní činnosti klubu
3. Byl projednán rozpočet na rok 2015.
4. Výbor schválil program členské schůze, která bude 26. 3. 2015 od 18:00 v budově ČYK. Program
bude odeslán s pozvánkou.
5. J. Hradecký oznámil, že bude v letošní sezoně kotvit loď Skipper a pro Belugu proto žádá
přidělení suchého místa na letní sezonu.
6. Příští výbor je 18. 3. 2015
Příloha – Tříletá koncepce rozvoje klubu

KONCEPCE ROZVOJE KLUBU NA TŘÍLETÉ OBDOBÍ
Charakter klubu - Sportovní a rekreační jachting
1. Klub je spolkem ve smyslu zákona č. 82/212 Sb. (Občanský zákoník), jeho statut nebude měněn.
Zůstává současný stav vztahu člena k majetku klubu.
2. Klub je uzavřená společnost členů klubu.
3. Počet členů klubu bude trvale držen v souladu s možnostmi parkoviště a kotevních míst
v přístavním zařízení (cca 90 členů).
4. Všichni členové klubu se budou chovat k majetku klubu s péčí řádného hospodáře.
5. Přístavní zařízení slouží výhradně pro umístění plachetnic. Kotevní místa budou přednostně
přidělována členům klubu. Dočasně volná kapacita bude pronajímána ke krátkodobému (nejdéle
sezonnímu) kotvení plachetnic nečlenů. Přístavní zařízení nebude rozšiřováno a počet kotevních
míst se nezvýší. Kapacita pro umístění velkých lodí (nad cca 8 m a 3 500 kg) je omezena
charakterem přístavního zařízení.
6. Budova a areál klubu bude udržován v provozuschopném stavu, bude prováděna průběžná
údržba opotřebených a poškozených částí.
7. Předpokládané větší investice (sloupy přístaviště, rekonstrukce místností správce, podlaha
klubovny) budou financovány z prostředků klubu v rámci běžného rozpočtu a k tomuto účelu
vytvářené finanční rezervy. Pro obnovu zařízení klubu je možné také využití případných státních
dotací. Klub se nebude zadlužovat a nebudou přijímány finanční prostředky od soukromých
subjektů (kromě případných sponzorských darů).
8. Drobné údržbové práce (s výjimkou odborných prací) budou i nadále prováděny svépomocí –
brigádně.
9. Současná výše příspěvků bude meziročně zvýšena maximálně o hodnotu inflace.
10. Zařízení klubu bude sloužit výhradně potřebám členů, nebude přípustné používání prostor a
zařízení klubu k soukromým podnikatelským aktivitám.
K udržení sportovního charakteru klubu budou pořádány dle pravidel ČSJ i veřejně přístupné
závody (cca 5 ročně) a klubové vyjížďky.
11. Koncepce rozvoje klubu bude každoročně aktualizována podle potřeby.

