Zápis z Členské schůze JKK
ze dne 26.3.2009

1.

Zahájení
Schůzi zahájil a řídil M.Kučera . Členská schůze byla zahájena v 18.00 a z důvodu
nedostatečného počtu účastníků byl v souladu se Stanovami začátek odložen o 30
minut tj. na 18.30.

2. Uctění památky E. Nápravníka
M. Kučera informoval o úmrtí nejstaršího člena JKK za E. Nápravníka. Členská
schůze uctila jeho památku minutou ticha.
3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
Členská schůze zvolila volební komisi ve složení : Lederer, David , Bahenský
– zvoleni jednomyslně
Členská schůze zvolila návrhovou a mandátovou komisi ve složení: Kuthan.,
Loudín, Klátilová Eva
- zvoleni jednomyslně.
4. Zpráva předsedy výboru JKK
M.Kučera přednesl zprávu o činnosti výboru.
Schůze vzala zprávu na vědomí. .
5. Zpráva o hospodaření klubu
J. Rathouský přednesl zprávu o hospodaření JKK v roce 2008
Schůze vzala zprávu na vědomí.
6. Zpráva revizní komise
J. Vávra přednesl zprávu o činnosti revizní komise v roce 2008
Schůze vzala zprávu na vědomí.
7. Rozpočet 2009
J. Rathouský přednesl návrh rozpočtu na rok 2009.
Schůze schválila rozpočet na rok 2009 většinou hlasů.
8. Zpráva STK a ocenění sportovců
Z. Malý přednesl zprávu STK.
Schůze vzala zprávu na vědomí.
Současně byly předány poháry nejúspěšnějším sportovcům za rok 2008
9. Přijetí čekatelů za členy JKK
Jiří Műller – přijat většinou hlasů
Illona Műllerová - přijata většinou hlasů
Ivan Műller – přijat většinou hlasů
Tomáš Zach - přijat jednomyslně
Tomáš Tach Junior – přijat jednomyslně
Filip Zach - přijat jednomyslně

10. Informace o změnách v Řádu a příloze, schválení
M. Kučera informoval o navržených změnách v Řádu a přílohách ve znění
zveřejněném ve Zpravodaji JKK Jaro 2009
Schůze schválila Řád a přílohy jednomyslně
11. Diskuse
M. Kučera :
poděkoval dosavadnímu výboru
informoval o možném zdražení pronájmu pozemků
informoval pravidlech placení za hosta
vyzval ke kontrole záznamů brigád
informoval o potřebě mooringu nebo vlastní kotvy na návodní straně
vyzval k odvážení odpadků
informoval o činnosti správců
vyzval k účasti na brigádách – výroba podlážek
infomoval o potřebě zakoupení nové lednice
M. Malá
vyzvala ke zveřejnění majetku klubu ( pozemky) na webu JKK ( interní informace),
v rámci diskuse byli členové informováni o hranicích a vlastnictví pozemků
požádala o zveřejnění jmen a kontaktů členů a čekatelů na interním webu
( schůze s návrhem souhlasí - většinou hlasů )
P.Lederer
vyzval vymazání Z. Bartáka z mailové pošty
vyzval k zveřejnění harmonogramu rekonstrukce plata
upozornil na špatný stav sudů na nových platech
vyzval k podrobnější specifikaci prací pro klub ( požadovaný termín a plánovaný čas)
B.Loudín
upozornil na díry v zátkách v sudech
Z. David
Upozornil na potřebu vhodného ucpávání děr v zátkách v sudech
M. Kuthan
Doporučení k povinnému pojištění povinného ručení - uvádět do vypsání, že podáním
přihlášky účastník prohlašuje, že je pojištěn
J. Soukup
Potřeba doplnit mooringů
P.Lederer
Požaduje jménem 25 členů zakoupení pingpongového stolu.
Levinský
Upozorňuje na potřebu kvalitního zpracování podlážek
Muller
Navrhuje náhradu dřeva dřevoplastem
12. Volba člena revizní komise
Schůze zvolila nového člena revizní komise L. Ježka

13. Volba výboru JKK na další dvouleté období
Schůze zvolila výbor JKK na další volební období ve složení :
M. Kučera,
Z. Malý,

J. Nápravník,
S. Štěch,
J. Rathouský,
R. Fišer,
J. Hradecký
Všichni jmenovaní byli zvoleni většinou hlasů.
14. Usnesení
R. Fišer přednesl návrh usensení Členské schůze
Schůze schválila usnesení jednomyslně

Zapsal : Roman Fišer

