
Zápis ze schůze výboru JKK 5.9.2018 

Přítomni: Jan Bárta, Ctirad Borský, Pavel Falešník, Jaromír Hradecký, Bohumil Loudín, Jaroslav Vávra 

Omluven: Jiří Rathouský 

 

Za kontrolní komise: M. Kučera, J. Slabý  

 

1. Provoz přístavu:  
1.1. Ukončení provozu přístavu je plánované na 1.10.2018 – poté již na vodě nesmějí být žádné lodě. 

Maximální hladina, tak aby bylo ulehčeno vytahování lodí, je plánována na víkend 28-30.9. Vzhledem 
k hydrologické situaci posledních let nelze spoléhat na to, že hladina bude po uzavření přístavu 
dlouhodobě stabilní.  

1.2. Členové výboru prostudovali zprávu komise pro výměnu sloupů. Výbor souhlasí s variantou výměny 
dvou sloupů, tak jak je navržena komisí:  
a. Kotvení chemickými kotvami se provede do starého betonu, přičemž ale patka sloupu bude 

uzpůsobena tak, aby se dala využít i při případném kotvení na mikropiloty vrtané v těsné 
blízkosti stávajícího základu.  

b. V případě, že se někdy v budoucnu ukáže zakotvení betonového bloku v podloží jako 
nedostatečné, bude možno sloup demontovat a využít při kotvení na mikropiloty.  

c. Tento postup je finančně, stavebně i admistrativně jednodušší, jelikož odkládá (či v ideálním 
případě zcela eliminuje) nutnost vrtání mikropilotů. Při tomto postupu se ověří technika 
montáže. 

1.3. Výbor děkuje za čas a energii, kterou členové komise při řešení úkolu vynaložili. Dále si dovoluje 
požádat komisi o technické řešení - projektovou dokumentaci, která je nutná pro posouzení záměru 
ze strany majitele pozemku a vodoprávního úřadu.  

1.4. Byla prezentována technologie instalace řetězu pro mooringy. 
1.5. Vzhledem k defektnímu motoru vodárny bude pro tlakový čistič nutno používat pitnou vodu 

z přívodu v dílně. Tlakový čistič bude uložen v dílně. 
2. Činnost správce 

2.1. Spolu s fakturou za srpen správce předložil vedle určeného formuláře pro evidenci vlastní záznamy. 
Výbor souhlasí s proplacením faktury za měsíc srpen. 

2.2. Správce je v prodlení s platbou faktury za odebranou elektřinu. 
3. Závody: 

3.1. Závodu modrá stuha se zúčastnilo 29 plachetnic. 
3.2. Výbor děkuje organizátorům akce (J. Hradecký, Jr, B. Loudín, R. Fišer, D. Tollarová, Z. Vlačihová a 

záchranáři) za jejich nasazení.  
4. Provoz budovy 

4.1. Servis lednice v patře proběhne v první polovině září.  
4.2. Výbor souhlasí s nákupem vařičů i do spodní kuchyně – provede J. Bárta. 
4.3. Na elektronicky zadanou poptávku na výměnu elektroinstalace v rozsahu 5 pokojů, chodba, 

klubovna se ozvala pouze jedna firma s nabídkou za cca 120tis kč bez DPH. Tato suma představuje 
cenu za elektroinstalaci a zednické, malířské a úklidové práce. Dále byla sjednána sleva ve výši 10%. 
Po prostudování položkového rozpočtu a porovnání nákladů s rekonstrukcí elektroinstalace v pokoji 
č 8, která proběhla na jaře, výbor s touto nabídkou souhlasí.  

4.4. Výměna elektroinstalace bude provedena po uzavření loděnice v listopadu 5.11. Klubovna bude od 
posledního týdne v říjnu uzavřena a její část bude využita jako sklad pro obsah pokojů. Jak již bylo 
uvedeno ve zpravodaji pro tento rok, připomínáme členům, obývajícím pokoje, kterých se to bude 
týkat, že bude potřeba vystěhovat obsah těchto pokojů. V předstihu prosíme, odstěhujte si zde 
uložené osobní předměty. K odstěhování těžších předmětů (skřínky, postele) do klubovny bude 
vypsána brigáda. 

4.5. O nové uložení lodí v hale nikdo nepožádal, proto bude kapacita nabídnuta nečlenům. 
4.6. Nedestruktivní likvidace dřevěného podhledu v patře může proběhnout formou práce pro klub – 

zájemce ať se hlásí u P. Falešníka nebo J. Hradeckého. 
5. Hosté 

5.1. Statut sezonního hosta J. Miksy zanikl, jelikož neuhradil určený poplatek. 

 

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.  

 


