
Zápis z jednání výboru JKK ze dne 15. 6. 2011 
 
Přítomni: M. Kučera, S. Štěch, Z. Malý, J. Rathouský, R. Fišer, J. Hradecký 
Omluven: J. Nápravník  
Hosté: Josef a Zuzana Vlačihovi 

 
1. Žádost J. Vlačihy o umístění motorového člunu  - výbor projednal za přítomnosti Josefa 
a Zuzany Vlačihových žádost o umístění velkého motorového člunu, kterou výbor již jednou 
zamítl. Z.Vlačihová poukázala na zásluhy J. Vlačihy o rozvoj JKK a jachtingu obecně (viz. 
přiložený materiál). Bylo dohodnuto, že výbor vyzve všechny členy JKK, aby  vyjádřili 
souhlas k udělení jednorázové výjimky z  Provozního řádu objektu loděnice – odstavec D.1 
„přístaviště slouží ke kotvení plachetnic“  pro kotvení motorového člunu Petra Vlačihy. 
Výjimka by byla platná pouze do řádné členské schůze, která může rozhodnout o trvalé 
výjimce. Výzvu pro členy připraví a rozešle R. Fišer. 
 
 2. Revize hasičských přístrojů – I. Muller poukázal na potřebu revize hasicích přístrojů. 
Výbor pověřuje S. Štěcha, aby zjistil očekávané náklady. O realizaci rozhodne příští výbor.  
    
3. Ukončení členství P. Skokan – výbor obdržel žádost P. Skokana o ukončení členství. Výbor 
souhlasí. P. Skokan již předal klíče a vypořádal všechny náležitosti. 
 
4. Chybné výsledky Regaty Sasanek – STK se omlouvá za chybné výsledky Regaty Sasanek, 
náprava bude sjednána na Slapském ½ maratonu. 
 
5. Žádost o zimní uložení lodě v areálu klubu (parkoviště) – M. Lorenc, J. Rathouský a 
 J. Hradecký požádali o přidělení místa na zimní uložení lodě – výbor souhlasí.  
 
6. Tankování plavidla -  dne 11.6.2011 tankoval P. Vlačiha do motorového člunu palivo na 
náplavce v areálu klubu přímo hadicí z cisterny v dodávkovém voze.  Výbor upozorňuje, že 
zákon č.254/2001 Sb. upravuje tankování plavidel takto: 
 

    § 7 

 

   Užívání povrchových vod k plavbě 

 

   (4)  Přečerpávání  odpadních  vod  nebo  závadných  látek  z plavidel a 

   zásobování  plavidel pohonnými nebo provozními hmotami mimo přístavy je 

   zakázáno,  pokud  jejich objem je v jednotlivých případech větší než 50 

   litrů nebo pokud tyto činnosti nezabezpečuje obslužní loď. 

 
Výbor upozorňuje Petra Vlačihu na ustanovení tohoto zákona.  
 
7. Uzavření smlouvy s hosty – výbor souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu kotevního 
místa na rok 2011 s I. a L. Malých - po zaplacení dlužné částky za zimování. Pověřuje Z. 
Malého, aby je detailně seznámil se závaznými pravidly provozu loděnice a přístavu.   
 
8. Užívání pokoje č. 4 – tento bude užíván v roce 2011 jako pokoj pro hosty. 
 
9. Příští výbor se koná – 7.9.2011 
  

Zapsal: Roman Fišer 


