
Zápis ze schůze výboru JKK 1.8.2018 

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

Omluven: Ctirad Borský 

 

1. Provoz přístavu:  
1.1. Bylo vyhověno žádosti Ivana Mullera o dočasnou změnu kotevního místa. Dočasně obsadí 

místo O. Busty a na místě Ivana Mullera do konce sezony bude kotvit host. 
1.2. J. Hradecký senior oznámil dočasné umístění lodi International Folkboat na jemu 

přiděleném místě. 
1.3. A. Levinský požádal o místo pro loď Avar Tobago – tato loď nelze umístit na stávajícím místě 

člena a nelze umístit ani na některém z volných míst určených pro pronájem hosty. 
V souladu s pravidly pro přidělování kotevních míst je žádost zařazena do pořadníku. 
Vypořádá se při přípravě plánu kotvení na příští rok 

1.4. Žádáme členy, aby před umístěním lodě v přístavu (pozemní i vodní část) podali písemnou 
informaci. Jinak nelze vybírat příspěvky. Takto se hale koncem minulého roku objevil 
nafukovací člun a v poslední době neidentifikovatelné přívěsy na parkovišti. Vleky musí být 
označeny-viditelně jménem majitele a jménem lodi. Neoznačené vleky budou po 26.8. 
přesunuty na louku.  

1.5. Při odpojování lodě od sítě dostupné na mole nejdříve nutné odpojit přívod z rozvodného 
sloupku (rozvaděče) a následně od lodě. V případě, že živý přívod spadne do vody, způsobí 
vypnutí chrániče v rozvaděči a ve vodárně. 

1.6. J. Rathouský požaduje písemnou zprávu o činnosti komise pro výměnu sloupů. J. Hradecký 
svolá komisi, aby dala výboru zprávu, která poslouží jako doporučení pro rozhodnutí.  

2. Činnost správce 
2.1. Výbor proplatil za červen fakturu ve snížené výši, odpovídající doložené činnosti.  
2.2. J. Bárta a J Rathouský předali 10.7. správci formulář pro evidování provedených prací a 

upřesnili požadovanou kvalitu prací zejména úklidu.  
2.3. Spolu s fakturou za červenec správce předložil vedle určeného formuláře pro evidenci 

vlastní záznamy. Výbor souhlasí s proplacením faktury za měsíc červenec. 
2.4. Výbor pověřil J. Rathouského přípravou faktury za spotřebovanou el. Energii v provozovně 

kiosku za rok 2017. Dosud nebylo provedeno, jelikož nebyla dostupná faktura od 
dodavatele el. energie. 

3. Závody: 
3.1. Výbor děkuje P. Tyllové za přípravu diplomů na závody Slunovrat a Modrá stuha a všem 

dalším aktivistům, kteří se podílejí na sportovně kulturní činnosti 
4. Provoz budovy 

4.1. Lednice v patře má objednaný servis – proběhne v srpnu. 
4.2. Jelikož firma, se kterou jsme počítali pro podzimní realizaci výměny elektroinstalace je 

v útlumu činnosti/nemá kapacitu. B. Loudín připraví poptávkové řízení. 
4.3. Jelikož se uvolnilo místo k zimnímu stání kajutové plachetnice v hale, výbor toto místo 

nabízí členům. Současně vyzývá členy, kteří by měli zájem o uložení plachetnic v hale přes 
zimu 2018/2019, aby o tom informovali do 31.8. Poté bude nabídnuto k pronájmu.  

4.4. Upozorňujeme, že bez projednání s výborem nelze umisťovat v loděnici spotřebiče typu 
lednic a mrazáků. 

5. Hosté 
5.1. Výbor schválil sezonní hostování pro J. Misku, žádal A Levinský 
5.2. Seznam hostujících osob a jejich lodí: M. Somol-Zeeton, L. Georgiev – Beluga, R. Renč – 

Šarpie, J. Nejedlý – Neptun 22, J. Marvan – Tango, M. Čáp – Salina, V. Havlůj – Sailart, P. 
Setvák – RS Aero, M.Hackl-RS Vareo, J. Tollar – Alcat, J. Piťha – RS Terra 

5.3. Termíny pro odstranění plavidel hostů z přístavu: 
5.3.1. Do 30.9. z vodní části 
5.3.2. Do 13.10. z pozemní části pokud není dohodnuto uskladnění na zimu 

5.4. Výbor pověřil předsedu, aby nabídl hostům, kteří mají nájemní smlouvy možnost uložení 
lodě přes zimu v areálu JKK 

 Zapsal Jaromír Hradecký Jr.  


