
Zápis ze schůze výboru JKK 29.1.2018 

Přítomni: Jan Bárta, Jaromír Hradecký, Bohumil Loudín, Jiří Rathouský, Jaroslav Vávra 

Za kontrolní komisi: M. Kučera, M. Lorenc  

Omluven: C. Borský, P. Falešník,  

1. Návrh rozpočtu 
1.1. J. Rathouský představil členům výboru návrh rozpočtu pro rok 2018 a požádal je o 

připomínkování předpokládaných příjmů a výdajů v jednotlivých rezortech. 
2. Údržba přístavu 

2.1. Ve vodní části přístavu (východní část) bylo provedeno odstranění materiálu, který byl do 
přístavu nanesen erozí, zejména z břehové části a také z pláže u ČOV. Byla tak obnovena 
plavební hloubka v této části přístavu. Současně byl materiál, který oderodoval v okolí 
patek sloupů účinkem vln dosypán, tak aby se minimalizovaly účinky další eroze materiálu, 
ve kterém jsou ukotveny betonové základy sloupů.  

2.2. V pozemní části přístavu u ohniště byla odstraněna rezidua nevhodného a dosluhujícího 
opevnění břehu proti erozi. Byl zjištěn značný stupeň eroze břehu. 

2.3. U nástupního můstku byl doplněn oderodovaný materiál, jehož další úbytek by měl za 
následek nestabilitu dlažby vedoucí od můstku k vodárně. Současně byl terén dorovnán až 
k vodárně, tak aby byl zajištěn bezpečný pohyb osob po břehu. Před začátkem vegetačního 
období bude nutno rozvézt zeminu a vyset trávník.  

2.4. K zajištění doplněného materiálu v oblasti mezi můstkem a vodárnou byly na uhutněný 
násep volně položeny kameny. 

2.5. Předběžný rozpočet schválený výborem byl dodržen - náklady na dosud provedenou údržbu 
byly 13100 Kč. Práci pokladačů kamene za 3000 Kč sponzoroval Pavel Falešník. 

2.6. Výbor projednal možnosti zajištění břehu ve zbytku východní části přístavu a odsouhlasil 
provedení protierozní ochrany stejným způsobem jako mezi nástupním můstkem a 
vodárnou. Předpokládané náklady jsou maximálně 30 tis Kč. Část nákladů na práci 
v hodnotě 3000 Kč opět zasponzoruje Pavel Falešník. V případě vhodné výšky hladiny 
proběhnou práce 2.-4.2. Výbor vyzývá fyzicky zdatnější členy k zapojení. Účast je nutné 
ohlásit předem - koordinace akce P. Falešník.    

2.7. V případě nízké hladiny proběhne dosypání oderodovaného materiálu kolem patek sloupů i 
v západní části přístavu.  

3. Provoz přístavu 
3.1. Výbor obdržel žádost M. Šípa o umístění ploutvové lodě typu Twister 800 (8x2,75m). C. 

Borský prověří možnost umístění této lodě. 
4. Práce pro klub 

4.1. P. Falešník vytvoří seznam brigádnických prací pro rok 2018 i s předpokládanou časovou 
náročností.  Zájem o práci pro klub je třeba před započetím práce nahlásit P. Falešníkovi. 

4.2. Brigáda avizovaná na zahájení provozu loděnice bude rozepsána viz. výše. Členové se tak 
budou moci hlásit na konkrétní úkoly. 

4.3. Do začátku provozu loděnice budou nainstalovány zrenovované schodnice schodů do patra 
– pracuje na nich A. Levinský.    

5. Výbor souhlasí s převedením 500tis kč z běžného účtu na spořicí účet JKK pro oddělení finanční 
rezervy na výměnu sloupů.  

6. Akce v dalším období: 

 15.3. Členská schůze od 18:30, posluchárna BI, budova VSCHT, Technická 3, Praha 6  

 31.3.  otevření loděnice + startovací brigáda 

 7.4. otevření vodní části přístavu 
7. Následující schůze výboru proběhne 14.2. 2018 v 18:30 na adrese Technická 3, Praha 6  

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.  


