
Zápis ze schůze výboru JKK z dne 18.10. 2006 
 
Přítomni :   
Milan Kučera, Zdeněk Malý, Roman Fišer, Jiří Rathouský, Jan Nápravník, Stanislav Štěch 
 
Omluveni : J. Hradecký 
 
Hosté :  
Za revizní komisi  Jan Machálek  
 

1. Průběh rekonstrukce sociálních zařízení 
Probíhá kompletace zařízení v prvním patře a je prakticky dokončeno bourání 
v přízemí.  Byla vybrána oranžová barva mezistěn (S.Štěch se zdržel hlasování). 
J. Rathouský poptá možnosti výměny skříněk v kuchyních (vč. ceny). 
Výbor souhlasí s prodloužením termínu dokončení prací o týden vůči smluvnímu 
termínu. Důvodem je zachování provozu sociálních zařízení v přízemí v průběhu 
prací. 
Výbor svolává na 28.10.2006 na 10.00 kontrolní den stavby za účasti zástupců výboru 
a kontrolní komise, stavební firmy a stavebního dozoru. 

2. Prodej nosníků 
Byly prodány ocelové nosníky firmě Vebr za hodnotu 10.000,- Kč. 

3. Zimní umístění vleku 
Výbor obdržel žádost P. Lederera o mimořádné zimní umístění vleku v loděnici. 
Výbor souhlasí a stanovuje  cenu ve výši 700,- Kč. 

4. Vyloučení  Ch. Jelínka 
Z. Malý informoval o celkovém dluhu Ch. Jelínka ve výši 8.090,- Kč. Výbor pověřuje 
Z.Malého, aby vyzval dlužníka k uhrazení dluhu. Výbor s odvoláním na Stanovy  
vylučuje Ch. Jelínka z JKK. 

5. Termín vytažení mola z vody 
Na základě dotazu R. Fišera o určení termínu k vytažení mola M.Kučera sdělil, že 
termín byl zvolen na základě informace Povodí Vltavy, že  garantovaná hladina vody 
je pouze do 30.9.2006. Z uvedeného důvodu nebylo  molo ponecháno na vodě delší 
dobu. 

6. Uložení WAP 
Zařízení WAP bude v zimně uloženo u M. Kučery. 

7. Účast na České námořní rally 
Z. Malý a J. Rathouský informoval o účasti na ČNR,  posádka JKK se umístila na 
celkovém 12. místě. 

8. Slapský pohár 2007 
Výbor byl osloven klubem TESTUDO se žádostí o spolupořádání Slapského poháru 
2007 (letos účast 106 lodí). Výbor souhlasí a pověřuje spoluprací s TESTUDO R. 
Fišera. 

 
 

 
 
 
Příští schůze výboru 
 
Zapsal : Roman Fišer 


