
Zápis ze schůze výboru JKK 19.2.2018 

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

Za kontrolní komisi: M. Kučera, J. Slabý  

Omluven: Jan Bárta, C. Borský, P. Falešník,  

1. Návrh rozpočtu 
1.1. J. Rathouský představil členům výboru upravený návrh rozpočtu pro rok 2018. Tento návrh 

byl schválen a bude prezentován členům ve zpravodaji.  
2. Provoz přístavu 

2.1. Výbor nemůže za stávající situace přidělit kotevní místo M.Šípovi - žádost zaeviduje, až se 
M. Šíp stane řádným členem (Takový má dle stanov nárok na přidělení kotevního místa). 

2.2. Z důvodu nevyužívání přidělených kotevních míst výbor v souladu s „pravidly pro 
umisťování plavidel“ odebral kotevní místo M. Malé, M. Jakoubkovi a F. Smoljakovi. 
V případě přání místo opět získat výbor žádost člena zařadí do pořadníku. Při opětovném 
přidělení místa se jednorázový vstupní poplatek neplatí.  

3. Placení příspěvků 
3.1. Výbor obdržel vysvětlení M. Jakoubka k částečně nezaplaceným příspěvkům. Příspěvek za 

uložení lodě na parkovišti za rok 2017 bude připočten k příspěvkům na rok 2018. 
4. Výbor schválil úpravu poplatkového řádu – změnily se položky: uložení malé okruhové lodě 

6000Kč/sezona a uložení katamaranu 7000Kč/sezona.  
5. Výbor schválil návrh příspěvkového řádu – příspěvky pro rok 2018 jsou navrženy ve stejné výši 

jako v roce 2017. 
6. Výbor schválil texty zpravodaje a návrhy úprav vnitřních předpisů, které budou předloženy 

členům ve zpravodaji 
7. Výbor schválil jako sezonního hosta na rok 2018 Evu Kopeckou 
8. Příprava členské schůze 

8.1. Výbor odsouhlasil pozvánku na členskou schůzi – viz příloha 1   
9. 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 
10. Následující schůze výboru proběhne 14.3. 2018 v 18:30 na adrese Technická 3, Praha 6  

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.  

  



 

Příloha 1  

Pozvánka na členskou schůzi JKK 
 

ČLENSKÁ SCHŮZE se koná  
15. března 2018 od 18:30  

v posluchárně BI  
Vysoké školy chemicko-technologické  

Technická 3, Praha 6, 
Dejvice 

Program schůze:  
 

1. Zahájení 
2. Volba předsedajícího schůze, mandátové, volební a návrhové komise  
3. Přijímání čekatelů za členy  
4. Zpráva předsedy JKK 
5. Zpráva o hospodaření JKK a návrh rozpočtu na rok 2018 
6. Zpráva Kontrolní komise za rok 2017 
7. Zpráva o provozu budovy loděnice, haly a areálu za rok 2017 a plán na rok 2018 
8. Zpráva o provozu přístavu za rok 2017 a plán na rok 2018 
9. Zpráva o sportovní a společenské činnosti za rok 2017 a plán na rok 2018 
10. Zpráva o práci pro klub za rok 2017 a plán na rok 2018 
11. Plnění Koncepce rozvoje klubu na období 2017-2020 
12. Návrh a aktualizace vnitřních předpisů spolku: 

a. Koncepce rozvoje klubu na období 2018-2021 
b. Příspěvkový řád pro rok 2018 
c. Řád JKK  
d. Pravidla pro umisťování plavidel 

13. Volba členů kontrolní komise 
14. Diskuse 
15. Schválení usnesení ČS. 
16. Závěr ČS 

Výbor JKK 19.2.2018 

 


