
Zápis ze schůze výboru JKK 17.2.2022 s výsledky korespondenčního hlasování 

Adresa konání: původně svoláno na adresu Kamýcká 129, učebna 107, DP FLD ČZU 

Přítomni na telefonu: C. Borský, P. Falešník, J. Hradecký 

Za kontrolní komisi: M. Kučera, 

1. Schůze výboru proběhla telefonicky, jelikož z důvodu kalamity nebylo možné pro všechny členy 
na místo dorazit. Diskutované podklady měli členové výboru předem k dispozici. Jednotlivé body 
v zápise z jednání odsouhlasili členové výboru formou korespondenčního hlasování. 

2. Provoz přístavu 
2.1. Kapitán přístavu aktualizoval návrh rozložení kotevních míst v plánu přístavu pro tuto sezonu, 

viz příloha 1. Výbor s návrhem souhlasí a pověřuje předsedu a místopředsedy, aby uzavřeli 
smlouvy s hosty.  

2.2. Výbor souhlasí s předělením kotevních míst žadatelům o kotevní místo: Ivan Muller, Miloš 
Somol, Jaroslava Holubová, Michal Čáp. Poslední tři uvedení zaplatí vstupní poplatek na molo 
ve výši dle příspěvkového řádu. 

2.3. Výbor souhlasí s objednáním dřeva na podlážky za 58 tis kč. Jedná se o vysušené, ohoblované, 
modřínové řezivo truhlářské kvality se zakulacenými hranami. Oproti ostatním nabídkám je 
kvalitou a cenou výrazně výhodnější. Vzhledem k tomu, že před montáží podlážek musí dojít 
ještě k tlakové impregnaci, je možné, že výroba proběhne později. Poškozené podlážky budou 
muset být provizorně opraveny při montáži na molo.   

3. Přijímání čekatelů za členy 
3.1. Výbor členské schůzi předloží k přijetí čekatelů Jiřího Marvana, Beverly Hradeckou, Martina 

Nováka a Václava Havlůje 
4. Aktualizace příspěvkového řádu 

4.1. Členové výboru diskutovali úpravy příspěvkového řádu a bude členské schůzi navrhovat 
zvýšení příspěvků o inflaci 3,8% a zaokrouhlené dle koncepce rozvoje klubu. Návrh viz příloha 
2. Toto opatření je nutné z důvodu zachování alespoň stejné akceschopnosti klubu při plnění 
programu klubu.   

4.2. Vedle toho výbor navrhuje přejmenovat „sankční příspěvek za neodpracovanou hodinu práce 
pro klub“ na „náhradu za neodpracovanou hodinu práce pro klub“ – zvýrazněno žlutě 

4.3. Na základě předchozích diskusí výbor navrhuje zvýšení příspěvku za klíč a parkovací kartu pro 
rodinného příslušníka člena klubu do výše základního příspěvku člena, jelikož rozsah benefitů 
odebíraných v rámci obou kategorií je stejný. Oproti poplatku za samostatný vstup další osoby 
(která není rodinným příslušníkem) zavedeném v „poplatkovém řádu pro uživatele přístavu – 
nečleny JKK pro rok 2022“  tento příspěvek představuje více než 50% slevu – zvýrazněno žlutě  

4.4. Výběr příspěvků bude zahájen poté, co příspěvkový řád schválí členská schůze, do té doby 
prosím příspěvky neposílejte. Pokud chcete provést změny v rozsahu čerpání klubových 
benefitů, dejte vědět na mail.  

5. Rozpočet 
5.1. Výbor diskutoval návrh rozpočtu na následující rok a shodl se na následujícím znění, viz příloha 

3. V návrhu je reflektován nárůst výdajů v jednotlivých položkách. Na straně příjmů se počítá 
se zvýšením příspěvků viz bod 4.1. 

6. Objednávka služeb správce 
6.1. Předseda s p. Hercem diskutovali požadavky obou stran pro služby správce na následující 

sezonu a o výsledcích předseda informoval zbytek výboru. Pro obdobný objem práce jako 
v roce 2021 výbor alokuje v rozpočtu částku 155tis Kč. Výbor ukládá předsedovi a 
místopředsedům objednat služby u p. Herce 

6.2. Výbor souhlasí s následujícími úpravami podmínek provozu rychlého občerstvení: 

• Jelikož je okruh zákazníků limitován pouze na členy nebo přítomné hosty a výbor 
považuje provoz občerstvení za prospěšný pro klub, klub bude v další sezoně dotovat 



provoz částkou 5tis Kč, resp. nebude nájemníkovi účtovat spotřebu elektrické energie do 
uvedené výše. Spotřebu vyšší než 5tis podnikatel uhradí.  

• Podnikateli nebude účtován podíl na nákladech na svoz odpadu, jelikož p. Herc tříděním 
odpadu a jeho likvidací objem odpadu spíše snižuje, než by ho zvětšoval 

7. Provoz loděnice 
7.1. Otevření loděnice se plánuje na 19.3. v poledne.  
7.2. Otevření vodní části se plánuje na 2.4. 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 (včetně oprav) a rozvaděčů na molo. Tato 
pracovní akce proběhne od 9 do 12h, potřeba je na úklid 4 lidé, podlážky, rozvaděče a úklid 
areálu 6 osob. V předstihu již je možné se hlásit u Pavla Falešníka (vybor@jkk.cz ). Ve 12:30 
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.  

7.3. Výbor souhlasí s proplacením nákupu manipulačního vozíku za 5tis Kč. 
8. Členská schůze 

8.1. Členská schůze proběhne prezenční formou 14.4 od 18:30 v Praze Dejvicích   
9. Další zasedání výboru bude svoláno operativně dle situace. 

Zapsal Jaromír Hradecký Jr. 

  

mailto:vybor@jkk.cz


Příloha 1 – plán kotvené pro rok 2022 

  



Příloha 2 – návrh příspěvkového řádu 

 

Návrh na sezonu 2022

Zápisné:  Dospělí 5400

Dorost, studující, 

důchodci

3250

  Žáci 1100

 Splatné do 30 dnů od přijetí za čekatele

Základní příspěvky: Dospělí 2150

Dorost, studující, 

důchodci

1650

Žáci 700

 Čestný člen 0

splatné do 31.5. běžného roku

Jednorázový příspěvek při prvním přidělení nově nárokovaného místa 21500

•       Splatné před umístěním lodě na nově přidělené místo.

•       Zápisné a příspěvek na kotvení jsou nevratné.

•       Tento příspěvek se nevztahuje na členy, jejichž členství vzniklo

                                                                                                                                                               

Za umístění 1 vlastní lodě v přístavu (1 kotevní místo) 4900

Za krátkodobé umístění (60 hodin) 1 vlastní lodě v přístavu (na volném 

dočasně přiděleném místě-nutno potvrdit předem mailem) 0

Za umístění 1 vlastní kajut. lodě na pozemku JKK v letní sezóně(„suché místo“). 3650

za umístění 1 vlastní malé  okruhové lodě v loděnici (třída Q,C,E a pod) 1000

za umístění 1 vlastní velké okruhové lodě v loděnici (třída P,V,FD,420,470, F) 1950

za zimní umístění 1 vlastní kajutové lodě v hale loděnice nebo dílně 1300

za zimní umístění 1 vlastní kajutové lodě na pozemku JKK 600

za letní  umístění 1 vlastní  kajutové lodě v hale loděnice nebo dílně 2150

za celoroční uložení skládacího gum.člunu (bajbot)v hale loděnice 1100

za letní uložení skládacího gum.člunu (bajbot)v hale loděnice 750

za celoroční uložení veslice a pod.v hale loděnice 1100

za celoroční uložení veslice a pod.na pozemku JKK 430

za celoroční uložení kanoe v hale loděnice 320

za letní uložení kanoe v hale loděnice 210

za celoroční uložení kajaku a surfu v hale loděnice 260

za letní uložení kajaku a surfu v hale loděnice 210

za umístění vleku na loď na letní sezónu na pozemku JKK 320

umístění vleku nebo kozy pod lod na louce 0

za umístění vleku na  loď na letní sezónu v hale loděnice 550

za krátkodobé umístění vleku do 14 dnů celkem v letní sezóně

umístění 1 přívěsného motoru ve skladišti motorů 320

za umístění vleku na loď na zimu v loděnici 750

za celosezónní užívání malého pokoje 11800

za celosezónní užívání velkého pokoje 16100

za užívání 1 kuchyňské skříňky 110

                                                                                                                                                                       

Jednorázové příspěvky:

Použití dílny na opravu vlastní lodě/den 20

Ubytování člena na zaplaceném lůžku jiného člena (s jeho souhlasem)

Ubytování člena,závodníka,účastníka soustředění v noclehárně 

Zapůjčení průmyslového vysavače

Za pobyt hosta člena  (max.1 osob nad 15 let)    

Každý další host člena (nad 15 let) 60

Samostatný vstup (Parkovací karta a klíč od loděnice) 2150

Sankční příspěvky:

neoprávněné skladování kajutové lodi v areálu JKK/týden 1100

neoprávněném skladování okruhové lodi, motor. člunu, nafukovacího člunu s 

pevným dnem v areálu JKK/týden 550

neoprávněné skladování  vleku v areálu JKK/týden 550

neoprávněné skladování  ostatních věcí/týden 430
při umístění lodě,vleku,karavanu a pod.jinam, než na určené místo 

(jednorázově)
3250

Náhrada za neodpracovanou hodinu práce pro klub 320

před rokem 2002 a na členy, kteří jako rodinní příslušníci přebírají kotevní místo.

Podle rozsahu využívání členských výhod se základní příspěvky zvyšují o



Příloha 3 – Návrh rozpočtu pro rok 2022 
 
 
 

Návrh rozpočtu na rok 2022  

předpokládané hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč 

Příjmy celkem 906 

Z toho:   

Členské příspěvky 726 

Příjmy z pronájmu a ostatní 170 

Příjmy ze závodů 10 

Dotace 0 

Výdaje celkem 761 

Z toho:   

Opravy a udržování 210 

Z toho:   

Budova a areál 60 

Přístav 150 

Spotřeba materiálu 60 

Z toho:   

Správa 1 

Provoz 59 

Z toho:   

Nákup inventáře 16 

Ostatní nákupy 40 

Závody 3 

Spotřeba energie 60 

Vodné a stočné 8 

Ostatní služby 355 

Z toho:   

Správa 30 

Závody 10 

Provoz-režijní náklady 315 

Z toho:   

Odpad 8 

Nájemné 127 

Odměna správce a ostatní služby 160 

ostatní služby 20 

Pojištění 38 

Ostatní náklady 30 

Výsledek hospodaření před zdaněním 145 

 


