
Zápis ze schůze výboru JKK 4.4.2018 

Přítomni: Jan Bárta, Ctirad Borský, Pavel Falešník, Jaromír Hradecký, Jiří Rathouský, Jaroslav Vávra 

Za kontrolní komisi: M. Kučera 

Omluven: B. Loudín 

1. Provoz budovy 
1.1. B. Loudín zaslal žádost, aby mohl v dubnu provést rekonstrukci elektroinstalace v pokoji 

M.Malé a M.Loudínové dle projektu, podle kterého se bude realizovat rekonstrukce 
v horním patře na podzim, včetně zazdění otvoru pro horkovzdušné topení, opravy omítky, 
výmalby, výměny podlahové krytiny a dveří s tím, že práci uhradí B. Loudín a materiál nutný 
k provedení JKK. Vzhledem k tomu, že se akce plánuje na podzim, výbor souhlasí 
s provedením výměny elektroinstalace, zednických prací a výměně podlahové krytiny již na 
jaře za následujících podmínek: 
a. Bude dodána revizní zpráva na provedení elektroinstalace v pokoji 
b. Akce bude dokončena do konce dubna, nepořádek nebude obtěžovat další uživatele. 
c. Zazdění otvorů po teplovzdušném topení musí být provedeno tak, aby bylo možno na 

podzim demontovat celý rozvod topení v podhledu.  
d. Instalace nového křídla dveří je možná, v případě, že bude stejného designu (bílé plné) 

jako stávající. Tuto úpravu výbor nepovažuje za nutnou – nicméně navrhovatel toto 
může provést vlastním nákladem.  

1.2. Výbor dále projednal návrh řešení P. Falešníka na nemožnost větrání a z toho důvodu 
výskytu zvýšené vlhkosti a plísně v pokoji, který užívá. P. Falešník navrhuje vlastním 
nákladem vyměnit okno, za nové, takové, které umožňuje větrání. Výbor souhlasí za 
následujících podmínek: 
a. Rozměry stavebního otvoru se nebudou měnit, design okna zůstane stejný.  
b. Nepořádek nebude obtěžovat další uživatele. 

1.3. Případný přebytečný klubový nábytek lze likvidovat až po žádosti uživatele o vyřazení, 
kterou odsouhlasí výbor. Po schválení žadatel o likvidaci neprodleně odstraní vyřazený 
materiál z areálu loděnice na vlastní náklady.  

1.4. Provoz správce začne v této sezoně 27.4. 
2. Provoz přístavu 

2.1. Výbor přidělil kotevní místo M. Šípovi. 
2.2. Z důvodu blížící se technické prohlídky mola proběhne servis a revize rozvaděčů na mole, 

montovat se budou až po jejich zrevidování.  
3. Práce pro klub 

31.3. Proběhla brigáda k otevření loděnice. Výbor děkuje členům i nečlenům, kteří se akce 
účastnili.  
1.4. Nainstaloval A. Levinský zrenovované schody. 
7.4. Proběhne brigáda k otevření přístavu od 9:00. Účastníci ať se předem hlásí u P. Falešníka  

4. Placení členských příspěvků 
4.1. Splatnost příspěvků je do konce května 
4.2. Připomínky k rozpisům posílejte mailem 
4.3. Výbor schválil za sezonní hosty Vojtěcha Hajase (T. Semrád) a Jindřicha Duřta (R. Felix) 

5. Pronájem místa pro okruhovou plachetnici 
5.1. Výbor neprodlouží smlouvu na pronájem P. Novotnému. Jelikož ani po upomínkách 

neodstranil svou loď třídy FB po ukončení smlouvy na rok 2017, zimní uložení mu bude 
účtováno dle „Sazebník úhrad pro nečleny JKK 2017“ (2000kč).   

6. Akce v dalším období: 

 7.4. otevření vodní části přístavu 

 Zapsal Jaromír Hradecký Jr.  


