
Zápis schůze výboru JKK 23.9.2015 

Přítomni: Jaromír Hradecký, Jaroslav Vávra, Tomáš Mádlík, Jan Bárta, Ctirad Borský, Jiří Rathouský 

Za kontrolní komisi: Zdeněk Malý 

Omluveni:  Pavel Falešník 

1. Rekonstrukce elektroinstalace 

1.1. Výbor upozorňuje členy, že v průběhu podzimu budou probíhat stavební práce v souvislosti 

s rekonstrukcí elektrorozvodů, zatím v neurčeném rozsahu. 

2. Informace k provozu přístavu 

2.1. Výbor schválil znění provozního řádu přístavu s platností od začátku provozu v sezoně 2016. 

Provozní řád bude rozeslán spolu se zápisem a uložen na webu.  

2.2. Upozorňujeme na nedodržování již stávajících pravidel, například nutnost použít mooring 

nebo kotvu u lodí na návodní straně mola ( absence takových lan zjištěna u T. Semráda a 

B.Loudína). 

2.3. Vzhledem k zvýšené četnosti průjezdu motorových člunů a souvisejícího vlnobití by mělo být 

bezpečné vyvázání lodi prioritou majitele, vedoucí nejen k ochraně samotné lodi, ale také 

přístavního zařízení JKK. Upozorňujeme členy, že instalace kotevního zařízení 

(mooring/kotva) je povinností uživatele přístavu, nikoli JKK. Dále výbor žádá členy, aby 

všechna úvazová lana (s výjimkou kotevního/mooringu) svých lodí vybavili tlumičemi rázů 

úměrné nosnosti. Jejich instalace chrání nejen Vaši loď (těsnost šroubů držících vazáky, 

pevnost laminátu kolem nich) ale také přístav JKK. 

2.4. Ve smyslu ustanovení 1.2 Pravidel pro umísťování plavidel, které byly schváleny členskou 

schůzí dne 26.3.2014 vydá výbor JKK kotvícím členům „Potvrzení o přidělení kotevního místa 

v přístavu JKK“. Za tím účelem výbor žádá členy, kteří již mají přidělena kotevní místa, aby 

předložili výboru (kapitánovi přístavu - C. Borský) kopii lodního osvědčení svého plavidla. 

Členové, kteří kotví v přístavu s plavidlem, které není jejich vlastnictvím, předloží navíc 

doklad, který je opravňuje k využívání plavidla (odstavec 3 výše uvedených Pravidel). 

2.5.  Výbor doporučuje zájemcům o koupi nové lodi předem informovat výbor a situaci 

prokonzultovat, tak aby se předešlo případným komplikacím s umístěním (nemožností 

umístit) takové lodě 

 

3. Nedostatky v činnosti správce 

Dne 29.8.2015 Byla zjištěna nesrovnalost v evidenci dokladů o platbách účtovaných p. Šachem 

(Hradecký, Falešník). Za celý rok nebylo účtováno kotvení lodi hostů našeho hosta J. Šípa (s/y 

Diana). P. Šach byl upozorněn, že nevybírání poplatků podle ceníku je nepřípustné porušování 

jeho pracovní náplně. P. Šach se zavázal uvést situaci za poslední tři víkendy do pořádku (s tím že 

kolik mohlo být vybráno dříve v sezoně nelze zjistit. M.Šíp (s/y Diana) byl upozorněn na povinnost 

platit v případě hostování podle ceníku a s doplacením dle výše uvedeného souhlasí. 

4. Organizace sportovní činnosti 

T. Mádlík připraví do příštího zasedání výboru rozvahu sportovní činnosti pro příští rok. 

  



 

5. Ukončení sezony 2015 

5.1. Provoz plovoucí části přístavu bude ukončen ke dni 4.10.2015. 

5.2. Výbor žádá majitele kotvících lodí, aby se zúčastnili úklidu podlážek 10.10.2015 od 10:00 

5.3. Výbor žádá majitele kotvících lodí, aby v předstihu odstranili vázací lana svých lodí, případně 

odrazníky, které by bránili úklidu podlážek.  

5.4. Rozpis míst pro uložení lodí na parkovišti je umístěn na nástěnce v loděnici. Místa jsou od 

26.9. vyznačena na asfaltu. Žádáme majitele lodí, kteří nemají místo v rozpise a plánují loď 

přes zimu nechat v areálu JKK, aby o tom neprodleně informovali výbor. Svévolné umístění 

lodí jinde než na vyhrazených prostorech (podle situačních nákresů nebo dohody s výborem) 

bude sankcionováno dle přílohy řádu (ceníku).  

6. Termíny akcí v dalším období:  
3.10.  slavnostní zakončení sezony  („Žába“ – viz příloha zápisu)  
10.10.   úklid podlážek 
 

7. Následující schůze výboru proběhne 22.10.2015 od 18:30 v Jílovské 61 

 

Zapsal J.Hradecký Jr. 

 


