
Zápis ze schůze výboru JKK ze dne 11.5.2022 

Přítomni: Jaromír Hradecký, Jiří Rathouský, Ctirad Borský, Jan Bárta, Jan Vrana  

Za kontrolní komisi: Milan Kučera 

1. Funkce a pověření členů výboru 

1.1. Členové výboru JKK zvolení členskou schůzí dne 14.4.2022 si rozdělili funkce následujícím 

způsobem:  

Předseda: Ing. Jaromír Hradecký Ph.D. 

1. místopředseda Ing. Jan Bárta 

2. místopředseda Pavel Falešník 

Další funkce a pověření: 

Ekonom: Ing. Jiří Rathouský  

Pokladník: ing. arch. akad. arch. Jan Vrana 

Správa budovy: Michal Šíp 

Správa přístavu: Ing. Ctirad Borský 

Správa webu: Ing. Jan Bárta 

Práce pro klub: Pavel Falešník  

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

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

1.3. Pokladník převezme podklady od J. Slabého 

2. Úprava sazebníku poplatků – doplněn poplatek za denní stání hosta na břehu 

3. Řešení možnosti zhodnocení peněz na spořícím účtu 

3.1. Diskutovány možnosti na finančním trhu, pro lepší zhodnocení se plánuje využít krátkodobě 

termínovaného vkladu. Neuvažuje se využít investičních fondů. 

3.2. Výbor pověřil J. Rathouského zjištěním možností úpravy podmínek spořícího účtu, který 

máme v KB. 

3.3. Výbor souhlasí se zřízením platební karty k běžnému účtu 

4. Správa přístavu 

4.1. J. Hradecký senior oznámil, že bude v této sezoně používat loď J. Hradeckého Jr., loď lze 

umístit ve stávající přiděleném místě. 

4.2. Z technických důvodů oznámili pozdější spuštění lodí: J. Hradecký Jr, O. Busta, J. Slabý, C. 

Borský a V. Blecha 

4.3. Upozorňujeme na končící platnost některých průkazů VMP, i v případě, že platnost uvedená 

přímo na průkaze je „platnost bez omezení“.   

5. Správa budovy 

5.1. Proběhne evidence materiálu uloženého v hale a inventura hmotného majetku 
5.2. Materiál uložený v hale musí být jasně označen (proveďte do 15.6.) následně bude proveden 

úklid a možná likvidace neoznačeného materiálu. 



5.3. Výbor odsouhlasil nákup nového křovinořezu a vyřazení starého pro neekonomičnost opravy 
starého 

5.4. Výbor odsouhlasil cestovní výkaz M. Kučery na spouštění vody v hodnotě 780Kč (130Km) 
5.5. Výbor odsouhlasil cestovní výkaz J. Hradeckého za více cest (kontrola budovy v zimě – 

otevřené dveře na balkon, předání inventáře správci, doprava manipulačního vozíku) ve výši 
5052Kč (842km)   

5.6. Výbor odsouhlasil fakturu p. Herce za minulé období ve výši 15440Kč 
6. Následující schůze výboru proběhne podle potřeby 

Zapsal: Jaromír Hradecký Jr. 

 


