
Zápis z jednání výboru JKK ze dne 13. 11. 2008 
 
Přítomni: J. Hradecký, M. Kučera, Z. Malý, J. Nápravník, J. Rathouský, S. Štěch 
Omluven: R. Fišer 
Za revizní komisi: M. Lorenc, J. Machálek, J. Vávra 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Krbová kamna 
Ve služebně správce byla instalována krbová kamna. Fa Šafařík nedodržela smluvený termín 
dodávky prací nutných pro zajištění odvodu spalin z kamen. Ve stavu nouze provedla práce 
nutné pro provoz kamen fa Hradecký. 
 

2. Dotace 
Byla podána žádost o dotace z „Grantu pro sport a volný čas“ z rozpočtu Středočeského 
krajského úřadu na úhradu provozních nákladů na projekt „Podpora činnosti JKK“ – cca 
90.000,- Kč 

 
3. Prodloužení drážky 

Během krátkodobého mimořádného snížení hladiny slapské nádrže zajistila fa Hradecký 
prodloužení betonové drážky o cca 9 m a instalaci oka na kótě cca 266,6 m (pro naváděcí 
lano) 

 
4. Modernizace vrátku 

Vzhledem k postupujícím problémům se stávajícím vrátkem výbor odsouhlasil jeho výměnu  
za rekonstruovaný rezervní vrátek zakoupený v r. 2007. Rekonstrukci zajistí fa Hradecký  a 
Standa Štěch s předpokládaným nákladem cca 35 tis. Kč. Výbor ukládá ekonomovi zahrnout 
uvedenou položku do rozpočtu JKK na r. 2009 

 
5. Vyloučení z členství v JKK 

V souladu s ustanovením bodu 3 stanov JKK rozhodl výbor o vyloučení MVDr. Pavla Hrona  
a pana Zdenka Bartáka z důvodu neplacení členských příspěvků  

 
6. Úlevy z členských povinností 

             Výbor schválil žádost Milana Jakoubka o přiměřené úlevy z členských povinností po dobu   
             jeho nepřítomnosti v JKK v sezoně 2009. Bude osvobozen z účasti na spouštění a vytahování  
             plata   z údržby plováku. Členský příspěvek, uložení lodě a lůžko v pokoji  v r. 2009 uhradí a  
             zajistí odpracování 5 hodin pro JKK (nebo finanční náhradu za jejich neodpracování) 
 

7. Revizní komise 
             Revizní komise převzala od pokladníka JKK příjmové pokladní doklady č. JKK 08P001 až  
             08P039, výdajové pokladní doklady č. JKK 08V001 až 08V080 a vyúčtování výcvikové  
             plavby Balt 2008 
 

8. Příští schůze 
Příští schůze výboru bude 11. 12. 2008 K Olympiku 10 
 
 
Zapsal: Jan Nápravník 
 

  
 


