
Zápis ze schůze výboru JKK 19.10.2016 

Přítomni: Jan Bárta, Jaromír Hradecký, Bohumil Loudín, Jiří Rathouský, Jaroslav Vávra,  

Omluven: Ctirad Borský, Pavel Falešník 

Za kontrolní komisi: Milan Kučera, Milan Lorenc 

1. Nové stanovy a mimořádná členská schůze 
1.1. Usnesení bylo rozesláno 14.10. 2016 
1.2. Zápis bude vypracován do 30 dnů od konání schůze a zveřejněn obvyklým způsobem 
1.3. Finální text schválených stanov je rozeslán spolu se zápisem z jednání výboru 

2. Správa budovy 
2.1. Výbor rozhodl o likvidaci nefunkčního a zastaralého inventáře ze služebny správce  
2.2. Předseda představil výboru nabídky, které výbor obdržel jako reakci na poptávku na 

rekonstrukci elektroinstalace ve služebně správce, kanceláři, třetí kuchyňce a skladech.  
2.2.1. Výbor získal na realizaci dotaci ve výši 30540kč. 
2.2.2. Členové výboru po studiu tří nabídek vybrali pro realizaci firmu pana Hojky. 
2.2.3. Realizace proběhne do konce listopadu 

2.3. Umístění motorů ve skladišti 
2.3.1. Upozorňujeme členy, že skladiště není hlídané a jeho obsah není evidován. Uložení 

motorů je zde na vlastní odpovědnost. Připomínáme, že v průběhu léta bylo za běžného 
provozu ukradeno několik motorů z Modré loděnice. Členové byli v průběhu sezony 
vyzváni k zabezpečení svých motorů. 

2.3.2. Při rekonstrukci bude elektroinstalace ve skladišti motorů vedena v lištách, aby byla 
minimalizována náročnost a prašnost, ale i přesto doporučujeme členům vymístit 
motory ze skladu a vzhledem k odlehlosti objektu a nemožnosti jeho stoprocentního 
zabezpečení i z  areálu loděnice  

2.3.3. Dne 5.11. bude vyměněn zámek od skladiště  
3. Výbor děkuje za pomoc při akcích spojených s odklízením staré podlahové krytiny, demontáží 

a reinstalací nábytku a dalšího vybavení klubovny   
4. Umisťování lodí v areálu (parking a přístav) 

4.1. Výbor žádá členy, aby dodržovali řád JKK, zejména kapitolu 11 – pravidla pro přidělování 
kotevních míst, zejména pokud se jedná o nákup lodě větších rozměrů, je potřeba dát 
předem výboru žádost obsahující tyto rozměry. Následně výbor přidělí (pokud to kapacita 
přístavu dovoluje) kotevní místo v přístavu – nemusí se jednat o stávající místo.  

4.2. Výbor žádá členy, aby se před umístěním lodě, která není v rozpise v areálu informovali u 
členů výboru, zda je vůbec místo pro její uložení  

4.3. Po první žádosti zůstává nadále v evidenci a není třeba žádat znova 
5. Změna zařazení JKK v CSJ 

5.1. Vzhledem ke změně stanov Krajského svazu jachtingu Praha došlo k přeregistraci podle 
adresy sídla do Krajského svazu jachtingu Střední Čechy.  

5.2. Při registraci používejte v další sezoně namísto předčíslí 1104 nové registrační číslo klubu 
1212.  

6. Účetní podklady předal J.Rathouský kontrolní komisi 
7. Provoz vrátku 

7.1. Bude vypracován provozní řád pro provoz vrátku na vytahování lodí 
8. Akce v dalším období: 

 5.11.   Uzavření loděnice 

 1.1.   Novoroční jachting 

9. Následující schůze výboru proběhne 23.11.2016 v 18:30 na adrese Technická 3, Praha 6  

Zapsal Jaromír Hradecký Jr.  


