
Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 12.4.2006 
 
Přítomni : 
Milan Kučera, Stanislav Štěch, Jan Nápravník, Jaromír Hradecký, Roman Fišer, Zdeněk Malý,  Jiří Rathouský 
 
Hosté :  Pavel Lederer 
 
Program jednání : 
 
1/ Smlouvy – oprava střechy 
Z. Malý informoval smlouvách zaslaných z ČSTV o zajištění dotace vyčerpané v roce 2005 na opravu střechy. 
Jedná se o podání návrhu na vklad zástavního práva na objekt loděnice ve prospěch ČSTV na  dobu 10 let. (Po 
dobu platnosti této smlouvy musí být objekt využíván ke stanoveným účelům, budova nesmí být prodána ani 
nesmí být předmětem jiného zástavního práva. Uzavření této smlouvy bylo jednou z podmínek na přidělení 
dotace). Výbor pověřuje podáním návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.  M. Kučeru a Z. 
Malého.    
  
2/ Školení rozhodčích 
Z. Malý informoval o školení rozhodčích, kterého zúčastnili M. Kuthan, J. Malá a Z. Malý  
 
3/ Pozvánky na závody 
Z.Malý informoval o návrhu pozvánek na závody. Výbor souhlasí, aby Z. Malý zajistil tisk pozvánek podle 
předloženého návrhu.  
 
4/ Doplnění desky Modré stuhy 
Výbor pověřuje STK doplněním desky Modrá stuha Slap za období 1989 – 2005 údaji, které se podařilo STK 
získat z archivu JKK 
 
5/Doplnění desky čestných a zasloužilých členů  
Výbor pověřuje  STK doplněním desky zasloužilých a čestných členů. Na štítku čestných členů doplnit  
Z.Malého - viz zápis z ČS 11.12.2002, H. Šafářovou a J. Dolejše -  viz zápis z ČS 22.3.2006  a na štítku 
zasloužilých členů J.Malou – viz zápis z ČS 22.3.2006   
 
6/ Smlouva o výkonu  správcovských služeb 
Z. Malý informoval, že byla uzavřena smlouva s paní Vladimírou Kratochvílovou o výkonu správcovských 
služeb.    
   
7/ Zajištění vlajkového stožáru   
Z. Malý informoval o zajištění vlajkového stožáru, stožár už je v loděnici, práce na vztyčení probíhají. Výbor 
objednal u I. Mullera kování na vlajkový stožár v provedení nerez.  Předběžné náklady na dokompletování  se 
odhadují cca.  na  18 000 Kč.  
 
8/ Pozvánka na valnou hromadu 
Výbor deleguje Romana Fišera na 15.valnou hromadu OTS Benešov, která se koná 24.4.2006  
 
9/ Zajištění autojeřábu 
Výbor pověřuje Z.Malého zajištěním autojeřábu pro spouštění mola na 29.4. 2006. 
 
10/ Natírání plováků 
Výbor  vyzývá členy a čekatele, kteří ještě nenatřeli plováky, aby tak v požadovaném termínu učinili. Barva na 
plováky je k dispozici v dílně – natírat ke možno i ve všední den.  
 
 11/ Údržba plováků 
P. Lederer navrhuje zřízení pracovní skupiny, která by odborně dohlížela na údržbu plováků (očištění, odrezení, 
základová barva, vrchní barva). Tato skupina by dohled prováděla za úhradu. Výbor bere návrh na vědomí. 
 
12/ Informace o žádosti o dotaci 
J. Rathouský informoval o zpracování a podání žádosti o dotaci na MŠMT. Podle předběžné informace bude 
příslušné rozhodnutí distribuováno pravděpodobně začátkem května. 
 



 
13/ Příprava webových stránek 
R. Fišer informoval o tvorbě nových webových stránek JKK, stránky jsou v současné době testovány na adrese 
http://www.jkk.wz.cz/   a podle zpracovatele budou dokončeny do 20.4.2006. Výbor vyzývá všechny členy, kteří 
mají náměty pro obsah stránek, aby je zaslali na adresu jkk@seznam.cz.  
 
14/ Informace o práci revizní komise  
P. Lederer informoval o záměrech  nové revizní komise. Výbor pověřuje R. Fišera, aby na neveřejných stránkách 
jkk zřídil složku „Zprávy RK“, kam bude nová revizní komise vkládat své informace.  
 
15/ Opravy terasy 
M. Kučera informoval o kontrole stavu terasy (zatékání). 29.4. 2006 M.Kuthan a členové výboru posoudí 
závažnost situace a rozhodnou o rozsahu a termínu opravy.  
 
16/ Prodej prkna 
Výbor souhlasí s prodejem 1 ks prkna M. Hradeckému jr. za cenu 250 Kč 
 
18/ Nákup žebříku 
Výbor souhlasí s požadavkem M. Hradeckého st. a S. Štěcha na nákup 2 ks duralových žebříků.   
 
 19/ Příští schůze  
 Příští schůze výboru se koná 17.5. 2006 v 18.00 hodin, místo bude upřesněno. 
 
 
 
V Praze dne 12.4.2006 
 
Milan Kučera, Stanislav Štěch, Jan Nápravník, Jaromír Hradecký, Roman Fišer, Zdeněk Malý,  Jiří Rathouský 
 
 
 
    
 


