
Zápis ze schůze výboru JKK ze dne 24. 4. 2019 

Přítomni: Jaromír Hradecký, Jiří Rathouský, Bohumil Loudín, Ctirad Borský, Jan Bárta, Pavel Falešník, 

Jan Slabý 

Za kontrolní komisi: Milan Kučera, Jaroslav Vávra 

1. Funkce a pověření členů výboru 

1.1. Členové výboru JKK zvolení členskou schůzí dne 28.3.2019 si rozdělili funkce následujícím 

způsobem:  

Předseda: Ing. Jaromír Hradecký Ph.D. 

Pokladník: JUDr. Jan Slabý  

Ekonom: Ing. Jiří Rathouský  

Správa budovy:  Bohumil Loudín 

Správa přístavu: Ing. Ctirad Borský 

Správa webu Ing. Jan Bárta (1. místopředseda) 

Práce pro klub: Pavel Falešník (2. místopředseda) 

Proti výše uvedenému uspořádání nebyla vznesena námitka. Členové výboru byli zvoleni do 
svých funkcí jednomyslně. 
 

1.2. Členové výboru s pověřením pro výběr P.O. BOXu: 
Jaromír Hradecký  
Pavel Falešník 
Bohumil Loudín 
 

1.3. Předseda a 1. místopředseda převzali každý razítko klubu. 

1.4. Pokladník J. Slabý převzal podklady a hotovost ve výši 3485 kč od J. Vávry.  

2. Řešení podnětů z diskuse na členské schůzi 

2.1. Podněty prezentované členy v rámci diskuse výbor bere velmi vážně a začal je ihned řešit: 

2.2. Z. Neaton-Oregel: stav roštů mola- přítomní členové výboru provedli po spuštění přístavu 

kontrolu mola. Jedna podlážka byla preventivně vyměněna z důvodu špatné latě. Jinak 

neshledali v roštech závady, které by umožnily uživatelům mola skrz rošt propadnout, jak 

bylo prezentováno na členské schůzi. Uživatelé přístavu, kteří v něm kotví, musí zajistit, že 

úvazy jejich lodí nebudou shrnovat pochozí rošty.  

2.3. P. Lederer: bojlery nehřejí. Bylo zjištěno, že bojlery hřejí, pro zajištění dostatečné kapacity 

teplé vody pro všechny členy za všech okolností budou opět bojlery přepojeny na běžný 

proud. Současně bude řešen výhodnější tarif. Instalatér ověří stav patron. Žádáme členy, aby 

nemanipulovali svévolně s vypínači u bojlerů, termostaty a jističi –neautorizovanou 

manipulací může dojít ke škodám na zdraví nebo majetku.  

2.4. S. Štěch: sloupy jsou dvojnásobně předražené, jedná se o provizorní řešení a je škoda, že 

nebyla oslovena firma, která levně realizovala výměnu mola. Na schůzi předseda výboru 

vysvětlil vyhodnocení cenových nabídek, a jakým způsobem výbor ověřil, že cena byla 

v místě a čase obvyklá. Předseda výboru na ČS konstatoval, že akce byla schválena CS 2018 a 

v průběhu roku byly členům předkládány informace o řešení akce v zápisech ze schůzí 



výboru. Tedy kdo chtěl připomínkovat akci v průběhu, nebo navrhnout firmu k poptání, měl 

k tomu příležitost. Dále předseda vyvrátil tvrzení, že se jedná o provizorní opravu s tím, že 

konstrukce má životnost řádově desítky let a možnost využít kotvení konstrukce na jiný typ 

základu (v časově neurčené budoucnosti) není znak provizorního řešení ale předvídavosti ve 

vztahu k možným změnám v hospodaření s vodou v přehradě. 

2.5. Na základě tvrzení S. Štěcha prezentovaného na ČS, vyzval J. Hradecký S. Štěcha mailem 

k předložení výpočtu, o který opírá výše uvedené tvrzení. Odpovědí se dozvěděl, že (citace): 

„odhad byl orientační, k přesnější kalkulaci je třeba nějaký podklad, výrobní dokumentaci“. 

2.6. J. Hradecký následně 4.4. 2019 S. Štěchovi odeslal výkresy, výkaz výměr a mail s dalšími 

specifikacemi, nutnými k přípravě cenové nabídky. Závěrem ho požádal o doručení cenové 

nabídky doporučované firmy. Dosud neobdržel žádnou odpověď.  

3. Správa přístavu 

3.1. V loděnici je vyvěšen aktuální rozpis kotvení 

3.2. Bylo vyhověno žádosti J. Kopeckého o přesun kotevního místa, aby mohl lépe nastupovat 

s dcerou 

3.3. Spouštění lodí – využívejte spolupráce proškolených členů, případně správce. Vždy si 

domluvte konkrétní obsluhu vrátku.  

4. Úvodní brigáda – vyhodnocení 

4.1. Výbor děkuje členům, kteří se aktivně zúčastnili úvodní brigády v přístavu i v budově.  

4.2. Po úvodní brigádě zbyl v klubovně nepořádek. Členové, kteří si odnesli vybavení svých 

pokojů, zanechali prostor, který jim klub přes zimu poskytl k uložení materiálu po dobu 

rekonstrukce elektroinstalace v dosti nestandardním stavu-krycí plachty, podkladní materiál, 

a dřevěné špalky válející se po zemi, nebo zastrkané v nábytkové stěně. Sedací nábytek 

zůstal nerozložen. Vzhledem k tomu, že na žádost P. Falešníka o likvidaci tohoto stavu 

prostřednictvím navazující brigády neodpověděl nikdo, uvedení klubovny do standardního 

stavu bude zadáno formou vícepráce správci.    

5. Provoz – budova a přístav 

5.1. Pokud zjistíte závadu na přístavu, v budově nebo jinde v areálu, kontaktujte pověřeného člena 
výboru nebo správce aby situaci řešili. Případně poskytněte nutnou součinnost. 

5.2. B. Loudín ověří obsazenost skříněk na půdě a v hale loděnice  
6. Následující schůze výboru proběhne 15.5.2019 od 1830 u J. Bárty  

Zapsal: Jaromír Hradecký Jr. 

 


