
Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 14.09.2005 
 
Přítomni : 
Milan Kučera, Roman Fišer, Jan Nápravník, Stanislav Štěch, ,Zdeněk Malý 
 
Omluven :  Jaromír Hradecký, Jiří Rathouský  
 
Program jednání : 
 
1/  Jednání s Povodím Vltavy 
Dne 15.9.2005 proběhne v 10.00 v areálu JKK místní šetření za účasti PV a zúčastněných stran  ohledně užívání 
pozemku. Výbor deleguje na jednání Z. Malého a M. Kučeru 
 
2/ Přijetí čekatelů 
Výbor obdržel Plnou moc vystavenou  A. Jarešem, který zmocňuje  JUDr. Hanu Procházkovou, aby jej 
zastupovala m.j. ve věci jeho žádosti o přijetí za člena. Výbor vyzývá  JUDr. Procházkovou k osobnímu jednání 
na příští schůzi výboru. 
Ve stanoveném termínu nezaplatili členské příspěvky tyto čekatelé : Jiří Soukup (1973) - rodinný příslušník, 
Tomáš Peteráč (bez udání r.č.) - nový, doporučil Procházková, Jakoubek. 
Vzhledem k tomu výbor uvedeným ruší čekatelství – vyřazuje přihlášky z evidence.   
    
3/ Práce na rekonstrukci střechy 
Výbor konstatuje, že ke dni 7.9. 2005 byla zahájena plánovaná rekonstrukce střechy, práce pokračují dle 
stanoveného harmonogramu. Výbor vyzývá členy, aby v podstřešních prostorách a pokojích nenechávali věci, 
které mohou být poškozeny deštěm při odkryté části střechy. 
  
4/ Demontáž vlakového stožáru 
Vzhledem k možnému nebezpečí výbor rozhodl o demontáži poškozeného vlajkového stožáru, který bude do 
příští sezony nahrazen novým.  
 
5/  Prodej vraku Evropy 
Výbor souhlasí  s odprodejem vraku klubové lodi Evropa za částku 500,- Kč Ing. Ježkovi. 
 
6/ Vyloučení pro neplacení členských příspěvků 
Výbor rozhodl o vyloučení Veroniky Kalíkové a Zuzany Kalíkové z důvodu neplacení členských příspěvků.  
 
7/ Organizační zajištění závodů 
Z. Malý předložil seznam funkcionářů závodů v sezoně 2005, jmenovitě : 
H. Šafářová 2x, M. Šafář 2x, M. Kuthan 2x, J. Malá 4x, J. Vlačihová 3x, M. Loudínová 1x, S.Štěch 1x, P. 
Lederer 1x, J. Štěpánek 1x, Z. Malý 4x. Výbor souhlasí se zohledněním členských příspěvků jmenovaným na 
rok 2006 (dle bodu 7.4. P.Ř.).   
Celkové zhodnocení závodní činnosti bude provedeno po skončení  sezony 2005.  
 
8/ Zhotovení vrátku na  motorový člun 
Na návrh STK výbor souhlasí se zadáním výroby vrátku na vytahování bojí a jeho instalaci na motorový člun. 
Provedením a návrhem cenového rozpočtu je pověřen Z. Malý. 
 
9/ Úpravy motorárny 
S. Štěch podal návrh na zvětšení prostoru motorárny, výbor ho za to pověřuje zpracováním návrhu technického 
řešení.  
 
10/ Vytažení mola a lodí, uzavření loděnice 
Výbor stanovuje termín vytažení mola a lodí na termín 22.10.2005. Výbor ověří návrh J. Dolejše na využití 
jeřábu, který v současné době pracuje na opravě střechy. Loděnice bude uzavřena 30.10. 2005. Práce bude řídit 
kapitán přístavu, zajistí vytvoření pracovních skupin. 
 
11/  Proplacení převodu domény JKK 
Výbor souhlasí s proplacením poplatku za převod domény JKK ve výši  1187,- Kč (č. fak. 7770087449). 
 
12/ Úpravy mola 



S. Štěch navrhuje úpravy mola tak, aby odolávalo současnému provozu motorových člunů. Výbor pověřuje 
S.Štěcha návrhem technického řešení, současně výbor vyzývá všechny členy, aby přispěli svými návrhy. (M.j. 
sháníme vyřazené  velké klínové řemeny).   
 
13/ Náklady na telefon 
Pokladník informoval o vysokém fixním nákladu na provoz telefonní stanice (cca 8.300,- Kč za rok) oproti 
minimálním poplatkům  za odchozí hovory ( cca 3 volání měsíčně v sezoně). Výbor dává členům na zvážení 
zrušení pevné linky a nahrazení jiným řešením.  
 
14/  Další schůze výboru bude dne   12.10. 2005 v 18.00 
   

 
Všechny body jednání  výbor schválil jednomyslně 
 

        V Praze dne 14.9. 2005 ve 20.00 hod. 
         
        Milan Kučera, Roman Fišer, Stanislav Štěch, Jan Nápravník, Zdeněk Malý 
  


