
Zápis ze schůze výboru JKK ze dne 8.12.2022 

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

Za kontrolní komisi Milan Kučera 

1. Poplatky a příspěvky 

1.1. Byly diskutovány dopady inflace a situace v ostatních klubech 

2. Správa přístavu 

2.1. Výměna nohou mola – výbor souhlasí s výměnou zkorodovaných nohou mola, za část, kterou 
je nutno vyměnit okamžitě výbor souhlasí s předběžnou nabídkovou cenou 36tis Kč vč DPH. 

2.2. Potvrzení o plánovaném využití přidělených kotevních míst v přístavu v sezoně 2023 odeslalo 

zhruba 20% členů. Kdo se nevyjádří, předpokládá se, že o kotvení v přístavu v následující 

sezoně nemá zájem. Uživatele, kteří nezareagují na tuto žádost publikovanou v zápise do 

15.12., předseda navíc osloví samostatným mailem. 

2.3. Likvidace zeleně na sousedních pozemcích proběhne v lednu nebo v únoru – budeme 

informovat o konkrétním termínu. 

2.4. Nános bahna a oderodovaného materiálu ze dna přístavu bude odstraněn a využit v areálu 

pro vyrovnání terénu. 

2.5. Náhradní křídlo brány za poškozené bylo zadáno do výroby, předpokládá se montáž před 

Vánoci 

2.6. Kdo je schopen a ochoten podílet se na realizaci opravy chodníků (fyzická práce s krumpáčem, 

lopatou, hráběmi atd. v zimním období), nechť se ozve výboru do 31.12. Pokud se nepodaří 

získat dostatek ochotných dobrovolníků, práce budou zadány dodavatelsky.   

3. Správa budovy 
3.1. Ukradenou sekačku nikdo nevrátil 
3.2. J. Soukup po upomínání uhradil škodu, kterou způsobil viz. předchozí zápis. 

4. Práce pro klub 
4.1. Výbor vyhodnotil práci pro klub za minulý rok. Výslednou bilanci ukazuje graf v příloze. Pokud 

máte pocit, že Vámi provedené práce nejsou v bilanci zohledněny, reklamujte do konce roku 
u Pavla Falešníka. Ve vizualizaci jsou uvedeny i „předplacené“ hodiny práce pro klub, které si 
někteří členové přáli dopředu uhradit a zbavit se tak povinnosti pracovat pro klub. 

4.2. Data ukazují, že v rámci institutu práce pro klub bylo dosud za tento rok odpracováno 995h. 
Uvažujeme-li hodnotu hodiny práce dle sazebníku členských příspěvků 320kč/h, byla v rámci 
institutu práce pro klub odvedena hodnota 318tis Kč. Členové volených orgánů klubu 
odpracovali celkem 68% odpracovaných hodin. 

4.3. Předseda navrhuje zrušit v řádu JKK pasáž o tom, že členové výboru a kontrolní komise jsou 
práce pro klub zproštěni. Takové ustanovení neodpovídá skutečnosti, jelikož většinu práce pro 
klub provedou právě volení činitelé. I pokud by člen voleného orgánu mimo zasedání 
nepracoval, jedna schůze představuje včetně cestování průměrně 3h času, který mohl využít 
i jinak, než prací pro klub. 

5. Dotace provoz a údržba 
5.1. Dosud žádná reakce ze strany NSA 

6. Členská schůze se bude konat 16.2. 2023 od 18:30 v Praze 
7. Následující schůze výboru proběhne podle potřeby 

Zapsal: Jaromír Hradecký Jr.



 


