
Zápis ze schůze výboru JKK ze dne 15.5. 2019 

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

Omluven: Jan Slabý 

Za kontrolní komisi: Milan Kučera 

1. Správa přístavu 

1.1. Termín pro odstranění lodí z parkoviště byl vyhlášen do 5.5. Vzhledem k povětrnostním 

podmínkám tohoto jara výboru termín posunul do 26.5. Majitelům lodí, které zůstanou na 

plochách klubu po tomto datu bude vyměřena sankce dle příspěvkového řádu.  

1.2. J. Nápravník oznámil, že v této sezoně přidělené místo nevyužije a je tedy možno ho využít 

pro kotvení hostů. Místo toho žádá o uložení lodi v dílně. Výbor s tímto souhlasí.  

1.3. Při kontrole přístavu byl zjištěn prasklý svár u zavětrování lávky, u které kotví P. Falešník a J. 

Rathouský. Kapitán přístavu bude toto řešit.  

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

domluvte konkrétní obsluhu vrátku.  

2. Správce 

2.1. Výbor odsouhlasil fakturu správce p. Herce za minulý měsíc. 

2.2. Rozpis, kdy bude správce členům k dispozici je v příloze zápisu. 

3. Práce pro klub 

3.1. Firmy členů klubu se rozhodly věnovat některé jim zadané odborné práce klubu zdarma 

3.1.1. Firma J. Bárty odvedla práci s demontáží, úpravami a zpětnou montáží elektroinstalace 

spojenou s výměnou sloupů v hodnotě cca 9 tis Kč. 

3.1.2.  Firma J. Hradeckého odvedla práci s výrobou objímek pro elektrovýzbroj přístavu, 

uchycení hasících přístrojů a záchranných kruhů v hodnotě cca 8 tis Kč. 

3.2. J. Hradecký Jr. zajistil stromy pro náhradní výsadbu za stromy v minulosti pokácené 

v hodnotě přes 20 tis Kč. 

3.3. Služební cesty 

3.3.1. Kdo vykoná služební cestu vlastním vozidlem z pověření výboru, může požadovat 

proplacení vzniklých nákladů ve výši 6kč/km. 

3.3.2. K proplacení je potřeba podat žádost, ve které se uvede důvod cesty a počet ujetých 

km.  

3.3.3. Proplacení nákladů odsouhlasuje výbor zpětně 

4. Správa budovy 

4.1. Výbor žádá členy, aby důsledně zamykali všechny vstupy do loděnice, tj i halu a dveře na 
terasu. Není ve finančních ani provozně organizačních možnostech klubu platit dozor 24h 7 
dní v týdnu. Proto se prosím chovejme odpovědně a ohleduplně.  

4.2. Bylo zjištěno, že někdo opakovaně manipuluje s termostaty na bojlerech. Z toho důvodu je 
možné, že nám ostatním nepoteče teplá voda.  

5. Následující schůze výboru proběhne 5.6.2019 od 1830 u J. Bárty  

Zapsal: Jaromír Hradecký Jr. 


