
Zápis ze schůze výboru JKK z dne 15.11. 2006 
 
Přítomni :   
Milan Kučera, Zdeněk Malý, Roman Fišer, Jiří Rathouský, Jaromír Hradecký, Stanislav Štěch 
 
Omluveni : Jan Nápravník 
 
Hosté : Za revizní komisi  P. Lederer  
 

1. Informace rekonstrukci soc. zařízení 
M. Kučera informoval i průběhu rekonstrukce ( k dnešnímu dni). Probíhá kompletace 
přízemí, předpoklad dokončení 22.11.2006.  
Kontrolní den stavby proběhl v souladu se zápisem z minulého výboru za účasti  
M. Kuthana, J. Rathouského, J. Hradeckého a M. Kučery, nedostatky byly 
zaznamenány do stavebního deníku a je průběžně kontrolováno jejich odstraňování. 
  

2. Info  o úpravě vrátku 
S. Štěch informoval o průběhu úprav vrátku (montáž zpomalovače). K dnešnímu dni 
je namontována regulace a navinuto nové lano (S.Štěch a R. Fišer). Zbývá osadit 
vypínač. Vrátek je funkční po domluvě se S. Štěchem. J. Dolejš provede kontrolu a  
promazání. Školení oprávněných osob bude  provedeno před zahájením sezóny.  
 

3. Vyloučení Ch. Jelínka 
Výbor pověřuje R. Fišera, aby vyzval Ch. Jelínka k úhradě dlužné částky a  odstranění 
lodě z areálu loděnice  - nejpozději do 31.12.2006. Pokud bude požadovat i nadále  
uskladnění lodi, budou  mu o účtovány poplatky  jako nečlenovi. 
 

4. Řešení webových stránek 
Výbor hledá náhradu za programátora webových stránek a vyzývá členy a čekatele, 
pokud jsou v této oblasti odborníci a jsou ochotni se podílet na vytvoření a správě 
stránek, aby kontaktovali Roman Fišera (nerusit@centrum.cz). 
 

5. Zpracování žádosti o rekonstrukci plata 
J. Rathouský informoval o zpracování a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci plata 
ve výši 1,9 mil. Kč. Výbor pověřuje S.Štěcha  zpracováním technického zadání pro 
výběr dodavatele.  
 

6. Využití provizorního plata 
Výbor pověřuje J. Nápravníka, aby zajistil v rámci brigádnické činnosti dokončení 
provizorních plat (umístěných v garáži). O jejich využití výbor rozhodne před 
zahájením sezony 2007. 
 

7. Údržba motoru 
Výbor pověřuje Z.Malého, aby předal do  údržby  motor z motorového člunu. 
 

8.  Další schůze výboru bude 13.12.2006 
 

 
Zapsal : Roman Fišer 


