
Zápis ze schůze výboru JKK ze dne 25.6. 2019 

Přítomni: Jaromír Hradecký, Bohumil Loudín, Jan Bárta, Jan Slabý  

Omluven: Jiří Rathouský, Pavel Falešník, Ctirad Borský 

Za kontrolní komisi: Milan Kučera 

1. Správa přístavu  

1.1. Upozorňujeme uživatele přístavu, že není možno nechat zapnuté přívody elektřiny do lodě, 

pokud není někdo z posádky přítomen v areálu jachtklubu.  

1.2. Členové výboru diskutovali požadavky nutné pro vypsání poptávkového řízení na výměnu 

zbývajících sloupů a byl diskutován způsob hodnocení došlých nabídek.  

1.3. Předseda výboru oslovil členy k podání návrhů na firmy, které doporučují k poptání realizace 

výměny zbytku sloupů. 

2. Placení příspěvků 

2.1. Výbor upozorňuje členy, kteří dosud nezaplatili příspěvky na rok 2019, že jsou v prodlení již 

měsíc. Žádáme tyto členy, aby zaplatili v souladu s řádem JKK, bod 2.2. příspěvek navýšený o 

10%. Zvýšení 10% se aplikuje za každý i započatý měsíc prodlení. Členy, kteří chtějí příspěvky 

platit až v červenci upozorňujeme na nutnost zaplatit včetně 20% penále. 

2.2. Dále upozorňujeme, že neplacení je důvodem k vyloučení z klubu. 

2.3. Členům, kteří již zaplatili po splatnosti děkujeme. Navýšení o 10% penále se objeví ve 

vyúčtování příspěvků na rok 2020 jako nedoplatek.    

3. Žádost p. Holubové o vrácení příspěvků z důvodu nepřijetí za člena.  

3.1. Polovina zápisného byla již v souladu se stanovami neúspěšné žadatelce vrácena. Z dalších 

vyjmenovaných příspěvků výbor souhlasí s vrácením 50% příspěvku za přidělení nového 

kotevního místa.   

4. Správce 

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

5. Vyhodnocení závodů 

5.1. Zúčastnilo se 21 lodí. 

5.2. Výbor děkuje organizátorům akce za dobrou propagaci klubu. 

6. Správa budovy 

6.1. Výbor odsouhlasil nákup žluté popelnice na plasty, od jejího přistavení bude provedeno 
třídění odpadu. Žádáme členy, aby do popelnice vhazovali pouze čistý plast. 

6.2. Dále prosíme členy, aby skleněné obaly od nápojů, které si plné dovezou, odvezli prázdné zpět 
a vyhodili je do kontejnerů na sklo v místě svého bydliště, nebo nejblíže na konci Měřína. 
Směsný odpad se v regionu totiž ne zcela ekologicky ukládá do země v jednom malebném 
údolí u Konopiště. 

6.3. V hromadném provozu nehygienické textilní ručníky na toaletách byly nahrazeny papírovými. 
Použité prosím odhazujte do košů na toaletách. 

6.4. Nefunkční pračka byla po diskusi vyřazena z evidence. Nákup nové nedává smysl, jelikož 
požadavek na praní prádla v místě má četnost cca 1 praní za 4 roky. 

6.5. Výbor odsouhlasil nákup nového čerpadla do vodárny 
7. Následující schůze výboru proběhne 7.8.2019 od 1830 u J. Bárty  

Zapsal: Jaromír Hradecký Jr. 


