
Zápis ze schůze výboru JKK 16.1.2019 

Přítomni: Jan Bárta, Ctirad Borský, Jaromír Hradecký, Bohumil Loudín, Jiří Rathouský, Jaroslav Vávra, 

Pavel Falešník 

 

Za kontrolní komisi: M. Kučera, J. Slabý, M. Lorenc 

 

1. Provoz přístavu:  
1.1. Předseda projednal na povodí Vltavy návrh řešení výměny sloupů. Získal souhlasné 

stanovisko. Následně klub získal souhlasné stanovisko i od příslušného stavebního úřadu. 
1.2. V průběhu listopadu až ledna byly k podání nabídek osloveny 4 firmy. 
1.3. Nabídky firem byly výborem prostudovány a byla vybrána nabídka firmy Zbyněk Šustr s.r.o. 

(divize ocelové konstrukce). Další firmy buď výkaz výměr vyplnily nesprávně nebo vůbec, 
nebo nemají kapacitu provést práce v požadovaném termínu. Výbor uzavře smlouvu o dílo 
(demontáž dvou starých sloupů, výroba a montáž nových) v hodnotě dle nabídky 233 009 
Kč bez DPH s firmou Zbyněk Šustr s.r.o.  

1.4. Vedle toho bude od stejné firmy objednána vrtací a osazovací šablona, dle nabídky za 
7730Kč bez DPH. Tyto šablony budou využity i v následující etapě výměny sloupů 
 

2. Správce 
2.1. Výbor diskutoval specifikace poptávaných činností a sjednotil se na době, kdy je nutná 

alespoň částečná přítomnost správce (15.4-1.10). V prvních 30 dnech lze předpokládat 
přítomnost zejména z důvodu dohledu nad provozem ve dnech pátek-neděle. V hlavní 
sezoně, dle dohody s dodavatelem služeb častěji. 

3. Čekatelé na členství 
3.1. Výbor přijal žádost Martina Poláčka a Štěpánky Decastelo o prodloužení čekatelské lhůty o 

12 měsíců z rodinných důvodů. Výbor prodloužil výše uvedeným čekatelskou lhůtu o 12 

měsíců.  

3.2. Výbor posoudil doručené žádosti a vyplněné přihlášky žadatelů o členství v JKK. Od 1.2.2019 

bere výbor JKK za čekatele Martina Nováka (vnuka Zdeňka Malého) , Beverly Bělkovou a 

Jiřího Marvána seniora. Výbor si váží zájmu všech dalších žadatelů o členství/čekatelství, 

kteří své žádosti doručili v minulém roce, ale z různých důvodů (většinou krátká doba 

hostování předcházející podání žádosti, nebo nekompletní přihláška) se výbor nebyl o 

těchto žádostech schopen kvalifikovaně rozhodnout a proto je odložil k projednání spolu 

s žádostmi, které nashromáždí za rok 2019. Těmto žadatelům výbor doporučuje, aby 

setrvali ve stavu hostů i v následující sezoně. Předseda informuje žadatele o stavu jejich 

žádosti. 

3.3. Výbor navrhne členské schůzi přijmout za člena Ivetu Kopeckou a Jaroslavu Holubovou 

4. Akce v dalším období 
4.1. Řádná členská schůze je plánována na 28.3.2019. V souladu se stanovami výbor vyzývá 

členy k podání návrhů na pořad jednání čs.  

4.2. Datum závodů v roce 2019: 

22.6. Slunovrat 
3.8. Modrá stuha 

5. Následující schůze výboru proběhne 6.2.2019 u Honzy Bárty od 18:30 

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.  

 


