
Zápis ze schůze výboru JKK 11.1.2022 

Adresa konání: Kamýcká 129, učebna 107, DP FLD ČZU 

Přítomni: J. Bárta, P. Falešník, J. Hradecký, J. Rathouský, J. Slabý 

Za kontrolní komisi: M. Kučera, M. Lorenc, K. David 

1. Schůze výboru proběhla prezenčně, diskutované podklady měli členové výboru předem k dispozici 
elektronicky, členové kontrolní komise je obdrželi vytištěné na místě. C. Borský se účastnil 
telefonicky po celou dobu schůze  

2. Provoz přístavu 
2.1. Předseda předložil varianty řešení stavu povrchu mola s cílem zajistit bezpečný provoz pro 

uživatele přístavu: 
2.1.1. Vyměnit povrch na chodbě mola za pozinkované pororošty, náklady se daly předpokládat 

do 300tis jednorázově, následoval by bezúdržbový provoz. Výbor konstatuje, že pro 
řešení celého povrchu mola včetně lávky nebudou ani při omezení investic v příštím roce 
dostatečné finanční možnosti. Vzhledem k tomu, že většina podlážek je ve vyhovujícím 
stavu, není pro zachování bezpečnosti hned nutné měnit celý povrch. Proto se výbor 
sjednotil na níže uvedeném řešení:  

2.1.2. Pokračovat v obnovování povrchu náhradou vysloužilých podlážek za nové, vyrobené v 
náležité kvalitě v rámci institutu práce pro klub. Pro výrobu se použije předem 
zpracované, kvalitní a tlakově impregnované modřínové dřevo. Náklady v materiálu na 
úsek mezi dva sloupy cca 25tis, práce aktivistů z řad členů v hodnotě cca 7tis (předpoklad 
24 osobohodin na 1 úsek mola mezi sloupy) bude poskytnuta v rámci institutu práce pro 
klub zdarma. Pro tento rok se o výrobu 20ks (tj. na jeden úsek mezi sloupy) podlážek 
přihlásil T. Mádlík. 

2.1.3.  Výbor souhlasí s pokrytím pevné části nástupní lávky pororoštem. Tato čistící zóna bude 
chránit dřevěný povrch mola (následně paluby lodí) před vnesením písku a kamínků. 
Náklady do 20 tis.  

2.1.4. Kapitán přístavu aktualizuje rozložení kotevních míst v plánu přístavu pro další sezonu. 
Zbývající kotevní místa budou v druhé polovině ledna nabídnuta hostům. 

3. Přijímání čekatelů 
3.1. Výbor posoudil doručené žádosti a vyplněné přihlášky žadatelů o členství v JKK (v pořadí do-

ručených žádostí) a rozhodl, že za čekatele od 12.1.2022 přijme Miloše Somola, Michala Čápa, 
Jaroslavu Holubovou, Lucii Troníčkovou a Moniku Šípovou. Přijatí čekatelé prosím uhradí zá-
pisné ve výši 5160 na běžný účet klubu.  

3.2.  Výbor si váží zájmu všech dalších žadatelů o členství/čekatelství, kteří své žádosti doručili v 
minulosti, ale z různých důvodů se výbor nebyl o těchto žádostech schopen kvalifikovaně roz-
hodnout, a proto je odložil k projednání spolu s žádostmi, které nashromáždí za rok 2022. 
Těmto žadatelům výbor doporučuje, aby setrvali ve stavu hostů i v následující sezoně a aktivně 
se účastnili na spolkovém životě (závody, společenské akce, hromadné i individuální práce pro 
klub). Předseda informuje žadatele o stavu jejich žádosti.  

3.3. Aktualizovaný pořadník je přílohou 1 zápisu.  
4. Výbor s lítostí přijal zprávu o tom, že nás navždy opustil náš dlouholetý člen, Zdeněk David. Čest 

jeho památce. 
5. Aktualizace poplatkového řádu pro uživatele přístavu – nečleny JKK. 

5.1. Výbor diskutoval úpravy poplatkového řádu pro uživatele přístavu – nečleny JKK a odsouhlasil 
znění úvodu a aktualizaci poplatků v řádu uvedených. Aktualizovaný řád je uveden v příloze 2 
zápisu. 

6. Provoz loděnice 
6.1.  Výbor souhlasí s úpravou parkovací plochy za použití panelů 

6.2. Před otevřením vodní části přístavu proběhne úklid budovy (mytí koupelen, kuchyní, lednic, 
úklid v klubovně, úklid dílny), areálu (úprava zelených ploch-likvidace listí a mechu) a instalace 



podlážek a rozvaděčů na molo. Tato pracovní akce proběhne od 9 do 12h, počet potřebných 
lidí bude ještě vyhlášen. V předstihu již je možné se hlásit u Pavla Falešníka (vybor@jkk.cz ). Ve 
1230 proběhne slavnostní otevření vodní části přístavu s přípitkem a předvedení navijáku. 
Pokud již někdo bude mít připravenou loď, bude možno jí spustit a zakotvit v přístavu. 

7. Kontrola plnění rozpočtu a bezpečnostní zůstatek 
7.1. V diskusi k v minulém zápise uveřejněnému bodu 5.1. bylo vyjasněno, že předmětem diskuse 

po prezentaci předsedy výboru, jak zajistit do další sezony bezpečný povrch mola, byla snaha 
předsedy kontrolní komise o udržení vyššího než předepsaného zůstatku na účtu pro případ 
nepředvídatelných událostí, nikoli nepochopení prezentovaných informací o plnění 
rozpočtových pravidel.    

8. Priority pro další sezonu 
8.1. Byl diskutován návrh rozpočtu ve vztahu k plánovaným akcím na následující rok. 

9. Další zasedání výboru bude svoláno operativně dle situace. 

Zapsal Jaromír Hradecký Jr. 
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