
Zápis ze schůze výboru JKK 10.2.2016 

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

Za kontrolní komisi: Jaroslav Kopecký, Zdeněk Malý, Milan Lorenc 

1. Výbor pověřuje předsedu výboru k jednání s pojišťovnou ve věci aktualizace pojistných smluv a 
pojištění odpovědnosti statutárů. 

2. Předseda výboru prezentoval výsledky jednání na povodí ohledně vztahů JKK – PVL a možností 
prodloužení sezony. 
2.1. Současný stav reflektuje platný manipulační řád: 

 V zimním období, tj. 15.10-17.3. se hladina udržuje pod 268,50 m nm. 

 Od 18.3. se voda zadržuje, aby od 1.4 byla výš než 269,1m nm. 

 V letním období se zpravidla pohybuje mezi 269,1-270,6m nm.  

 Od 30.9 se upouští tak aby 15.10. byla voda pod 268,5 m nm, rychlost vypouštění však nelze 
předvídat ani na ní spoléhat. 

2.2. Ve zvláště závažném případě však může PVL snížit v rámci 6 hodin hladinu až na kótu 267 m 
nm. Což je zhruba metr pod vrchní hranou základu sloupu u drážky.  

3. Kapitán přístavu, také s ohledem na výše uvedené provede přidělování kotevních míst pro 
následující sezonu.  

 Kapitán přístavu znovu žádá majitele lodí, kteří tak dosud neučinili, aby dodali ofocené 
„osvědčení pro rekreační plavidla“. Tato výzva se v zápise objevuje potřetí – je smutné, že na 
ni dosud reflektovalo pouze zhruba 50% majitelů kotvících lodí. 

4. Výbor zorganizuje začátkem sezony hromadné pojišťování lodí na pojištění odpovědnosti 
z provozu, včetně plnění, které vyhovuje závodním pravidlům ČSJ. Podle počtu zájemců bude růst 
skupinová sleva. Zájemci o toto řešení prosím kontaktujte předsedu. Pokud již pojištění máte, 
dejte prosím vědět u jaké pojišťovny a v jakém rozsahu.  

5. Byl prezentován postup v řešení výměny dvou nejvíce poškozených sloupů. Měření zbývající 
tloušťky materiálu ultrazvukem je vzhledem k poškození zjistitelnému pohledem bezpředmětné.   

6. J. Rathouský prezentoval návrh rozpočtu  
7. J. Rathouský připraví pro další rok metodiku pro výdajové a příjmové platby 
8. V souvislosti s uvažovanou výměnou podlahové krytiny v klubovně dojde i k výměně židlí, jelikož 

stávající židle by velice rychle způsobily poškození jakéhokoli povrchu. Výběr barvy podle vzorků 
bude proveden na členské schůzi. Současně upozorňujeme, že klubovna bude v průběhu 
realizace (cca 1týden v sezoně) uzavřena. 

9. Z. Malý referoval o výsledku jednání na SPS ohledně zpětné registrace motorového člunu Sport 
50. Vzhledem ke změnám legislativy bude možné po dovybavení člunu (max 2000kč) získat 
osvědčení pro rekreační plavidlo a tento člun legálně provozovat. Výrazně se tím zvýší jeho 
hodnota pro klub i při případném prodeji 

10. KK dodá do další schůze zprávu o činnosti, tak aby mohla být zakomponována do Zpravodaje. 
11. Byl prezentován současný stav příprav textu Zpravodaje 
12. Termíny akcí v dalším období: 

 25.2. Předjarní setkání 19:00 v hospodě v ČYKu 
J. Havel -2015 cervnova plavba Egejskym morem (ostrovy Milos a Santorini)  
J. Havel -2016 unorova plavba Karibikem (Martinik-Sv.Lucie-Sv.Vincent a Grenadiny) 
R. Fišer – závody na K6 
J. Nápravník – závody na FB 
J. Hradecký - Švédsko po souši 
J. Muller – Charter ve Švédsku 

 23.3. Členská schůze  

 2.4. Otevření loděnice 
13. Následující schůze výboru proběhne 25.2.2015 od 17:30 v CYKu 

Zapsal Jaromír Hradecký Jr. 


