
Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 15.2.2006 
 
Přítomni : 
Milan Kučera, Jaromír Hradecký, Roman Fišer, Zdeněk Malý, , Jiří Rathouský 
 
Omluveni: Stanislav Štěch, Jan Nápravník 
 
Program jednání : 
 
1/ Jednání s J. Dolejšem 
Jednání výboru se zúčastnil J. Dolejš, který žádal informaci o řešení požadavku revizní komise ohledně 
prohlášení žadatelů o  členství o bezúhonnosti. Byla prověřena zákonnost tohoto požadavku. J. Dolejš byl 
informován o rozhodnutí výboru ze dne 18.1.2006 – viz bod 8. zápisu z 18.1.2006  
   
2/ Projednání Zpravodaje Jaro 2006 
Výbor projednal návrh Zpravodaje Jaro 2006 a dohodl se na postupu jeho dokončení 
 
3/ Nákup dveří 
Výbor odsouhlasil nákup ocelových  dveří a  zajištění vstupu  pro motorárnu v celkové ceně 9270,-Kč    
 
4/ Tvorba  webových  stránek klubu 
Výbor obdržel nabídku na vytvoření nových webových stránek klubu včetně administrativního systému 
v celkové ceně 2500 Kč. Výbor nabídku odsouhlasil.  
 
5/ Aktualizace informací o JKK v Ročence ČSJ 2005 
Výbor pověřil R. Fišera aktualizací dat o JKK do Ročenky ČSJ 2006. 
 
6/ Účast na Výroční konferenci ČSJ 
Pověření členové se zúčastnili konference ČSJ 21.1.2006 na Strahově. Z jednání konference vyplynulo mj 
zavedení nového systému vydávání licencí spojeného s poplatkem 300 Kč resp.100 Kč za licenci s nabídkou 
počtu licencí odpovídající počtu loňských závodníků. Výbor rozhodl o zakoupení 34 licencí dospělých á 300 Kč, 
a 2 licencí žákovských á 100 Kč.   
 
7/ Oprava bodu 12 zápisu ze schůze výboru ze dne 18.1.2006 
Výbor zjistil, že uvedené rozhodnutí není v souladu s Přílohou řádu JKK, ruší ho a nově rozhodl, že 
funkcionářům závodů se přiznává příspěvek  v částce 150 Kč za závod a za účast na závodech se přiznává 
příspěvek ve výši 150 Kč za loď. O tyto částky se snižují členům příspěvky 2006.  
  
8/ Příští schůze výboru JKK je 15.3.2006 
 
 
 V Praze dne 15.2.2006 
         
Milan Kučera, Roman Fišer, Zdeněk Malý, Jiří Rathouský, Jaromír Hradecký 
         


