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Zápis z členské schůze JKK 
konané 15. března 2018 od 18:30, v posluchárně BI Vysoké školy chemicko-technologické,  

Technická 3, Praha 6 - Dejvice. 
 
1. Předseda výboru přivítal členy v 18:30 a zahájení členské schůze bylo odloženo o půl hodiny, aby bylo 

umožněno účastnit se i členům, kteří byli stále na cestě 

2. Předseda výboru JKK pověřil Tomáše Kudrnu dohledem nad vyplněním prezenční listiny a součtem 
přítomných, resp. zastoupených členů.  

3. Předseda výboru v 19:00 zahájil členskou schůzi.  

4. Předseda výboru na základě informace od Tomáše Kudrny konstatoval, že je členská schůze 
usnášeníschopná pro všechny body programu, jelikož je přítomno osobně nebo v zastoupení 56 
členů, což představuje 64% všech členů klubu.  

5. Předseda výboru JKK vyzval k podání návrhů na předsedajícího členské schůze. Členská schůze zvolila 
jednomyslně předsedou zasedání členské schůze předsedu výboru JKK, Ing. Jaromíra Hradeckého Jr. 

6. Předsedající schůze určil zapisovatelem Ctirada Borského a ověřovatelem zápisu Milana Kučeru  

7. Členská schůze zvolila sloučenou návrhovou a mandátní komisi ve složení Petra Tyllová, Josef Hrudka, 
Vladimír Blecha; a volební komisi ve složení Tomáš Kudrna, Markéta Klátilová a Jakub Nožička počtem 
54 hlasů.  

8. Přijímání čekatelů  

a. Předseda ČS přednesl návrh výboru přijmout za členy osoby, které výbor přijal za 
čekatele od 1. 2. 2017, tj.  Adama Felixe, Andreu Felixovou, Pavla Dejmka, Jana 
Novotného, Michala Šípa, Antonína Jareše a Petra Bartoše.  

b. Jelikož se osobně dostavili pouze Pavel Dejmek a Michal Šíp, předsedající schůze 
přečetl žádosti o členství nepřítomných žadatelů a případné omluvné dopisy. 
Vysvětlil jak volební lístek řádně vyplnit a dal pokyn k vyplnění hlasovacího lístku 1.  

Aby byl využit čas nutný k vyhodnocení hlasovacích lístků, předseda schůze prezentoval 
zprávu předsedy JKK a zprávu o sportovní a společenské činnosti za rok 2017 

9. Zpráva předsedy JKK. (J. Hradecký Jr.) 
Členská schůze vzala na vědomí zprávu předsedy JKK. 

10. Zpráva o sportovní a společenské činnosti za rok 2017 a plán na rok 2018. (J. Hradecký Jr.) Členská 
schůze vzala na vědomí Zprávu o sportovní a společenské činnosti za rok 2017. 
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8. Přijímání čekatelů - pokračování 

c. Volební komise vyhodnotila odevzdané hlasovací lístky a vyhlásila výsledek. Za členy JKK 
byli přijati nadpolovičním počtem hlasů: Adam Felix (51 pro), Andrea Felixová (51 pro), 
Pavel Dejmek (40 pro), Jan Novotný (38 pro), Michal Šíp (44 pro), a Petr Bartoš (48 pro). 
Antonín Jareš nezískal nadpoloviční počet hlasů (28 pro), proto tedy nebyl přijat za 
člena JKK.  

d. Návrhová a mandátová komise konstatovala, že přijetím čekatelů za členy se počet 
členů v posluchárně zvýšil o 2, tj. celkem na 58 členů. Mandátová komise odevzdala 
novým přítomným členům hlasovací lístky. 

 
11. Zpráva o hospodaření JKK za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018. (J. Rathouský) 

a. M. Loudínová konstatovala, že vzhledem k plánovaným investičním akcím je potřeba 
šetřit. 

b. Členská schůze vzala na vědomí Zprávu o hospodaření JKK za rok 2017.  
c. Členská schůze schválila návrh rozpočtu na rok 2018 (57 pro).  
d. Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2017 (56 pro). 

 
12. Zpráva Kontrolní komise za rok 2017. (M. Kučera) 

Členská schůze vzala na vědomí Zprávu Kontrolní komise za rok 2017. 
13. Zpráva o provozu budovy loděnice, haly a areálu za rok 2017 a plán na rok 2018  

Členská schůze vzala na vědomí Zprávu o provozu budovy loděnice, haly a areálu za rok 2017 a plán 
na rok 2018.  

14. Zpráva o provozu přístavu za rok 2017 a plán na rok 2018. (J. Hradecký Jr.) 
Členská schůze vzala na vědomí Zprávu o přístavu za rok 2017 a plán na rok 2018. 

15. Zpráva o práci pro klub za rok 2017 a plán na rok 2018. (J. Hradecký Jr.) 
Členská schůze vzala na vědomí Zprávu o práci pro klub za rok 2017 a plán na rok 2018. 
Vyzval dobrovolníky k účasti na brigádě při otevření loděnice. Je potřeba se hlásit předem P. 

Falešníkovi. 
16. Zpráva o Plnění Koncepce rozvoje klubu na období 2017-2020 (J. Hradecký Jr.) 

Členská schůze bere na vědomí Plnění Koncepce rozvoje klubu na období 2017-2020  
17. Návrh a aktualizace vnitřních předpisů spolku.  

Předsedající upozornil členy, že návrhy textů byly členstvu odeslány v řádném termínu i s výzvou 
k podání protinávrhů, tak jak ukládají stanovy JKK. Předseda konstatoval, že ve stanovami určeném 
termínu, ani po něm, nebyl výboru doručen žádný protinávrh. 
a) Příspěvkový řád pro rok 2018 

Předseda konstatoval, že v sazebníku příspěvků – příspěvkovém řádu nebyly oproti roku 2017 

provedeny změny a dal hlasovat o přijetí předloženého návrhu. Návrh byl přijat (57 hlasů pro). 

b) Koncepce rozvoje klubu na období 2018-2021 

Předseda koncepci promítl na plátno a dal hlasovat o přijetí předloženého návrhu. Návrh byl 

přijat (58 pro). 

c) Aktualizace řádu JKK. Návrh byl přijat (56 pro). 

d) Pravidla pro umisťování plavidel 
Předseda promítl navrhovaný odstavec k doplnění do dokumentu na plátno a vysvětlil význam 
textu. Následně dal předseda hlasovat o přijetí předloženého návrhu. Návrh byl přijat (50 pro). 
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18. Volba členů KK  

Předseda volební komise přečetl kandidátku, a vyzval k jejímu doplnění. Kandidátku předseda ČS 
promítl na plátno: 

1. Milan Kučera 

2. Miloslav Lorenc  

3. Jan Slabý  
 

a. Předseda ČS požádal členy o doplnění kandidátky. Jelikož z pléna nepřišel návrh na 
doplnění kandidátky, předseda ČS vyzval přítomné k vyplnění hlasovacího lístku 2.  

b. Volební komise provedla sčítání hlasů na odevzdaných lístcích s následujícím výsledkem 

1. Milan Kučera 46 

2. Miloslav Lorenc  54 

3. Jan Slabý  55 

c. Volební komise konstatovala, že výše uvedení členové byli zvoleni členy KK JKK 
 

19. Diskuse 

Diskuse tak, jak proběhla během členské schůze, pokud již nebyla zmíněna v rámci jiných bodů 
jednání:  

Tomáš Semrád – zvážit možnost instalace webkamery pro monitoring počasí na vodě 

Martina Malá – bude se realizovat výměna vrátku? Předseda výboru vysvětlil, že se jedná o již dříve 
publikovaný dlouhodobý záměr, na který je třeba buď získat dotaci, nebo postupně našetřit 

Tomáš Semrád – Proč si pronajímáme louku vedle areálu ačkoli se na ní skladuje již jen málo lodí?  
Předseda výboru vysvětlil, že pronájem louky činí jen část nákladů na nájem pozemků od Povodí 
Vltavy a z důvodu zamezení případnému rozvoji rušivých aktivit (např. půjčovna motorových člunů) je 
vhodné tento pozemek mít v nájmu. 

Tomáš Mádlík – nebylo by vhodné převést část hotovosti z běžného na spořicí účet? Předseda výboru 
vysvětlil, že se tak již stalo. Není to uvedeno ve zprávě KK za minulý rok, jelikož k přesunu došlo 
v únoru 2018. 

20. Byl sestaven návrh usnesení ČS a promítnut na plátno.  

Předsedající schůze dal hlasovat o návrhu usnesení. Návrh byl přijat počtem 56 hlasů.  

21.  Závěr ČS 
Předseda poděkoval členům za důvěru a za účast a popřál jim hezký zbytek večera. 
 
Zapsal Ctirad Borský, člen výboru JKK 
Ověřil Milan Kučera, předseda kontrolní komise JKK 

 
 


