
Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 17.5.2006 
 
Přítomni : 
Milan Kučera, Stanislav Štěch, Jaromír Hradecký, Roman Fišer, Zdeněk Malý 
 
Omluveni z důvodu nemoci : J. Rathouský, J. Nápravník 
Hosté :  za RK . Z Machálek  
 
Program jednání : 
 
1/ Sleva na kotvení  
J. Páleníček požádal o slevu z poplatku za kotvení z důvodu své domluvené neúčasti na zaplaceném místě 2005. 
Výbor mimořádně souhlasí se slevou 2000 Kč. 
2/ Předání dokumentace 
Z. Machálek převzal za revizní komisi doklady  ke kontrole 
3/ Přemístění bojleru 
Výbor rozhodl o přemístění bojleru z motorárny do kuchyně z důvodu nebezpečného prostředí v motorárně. 
4/ Stojany v rozšířené motorárně 
Výbor pověřuje S. Štěcha  a J. Hradeckého zajištěním stojanů na motory v rozšířené motorárně. 
5/ Podpětí v el.  síti 
Výbor pověřuje R. Fišera jednání s REAS o řešení problémů se podpětím v síti. 
6/ Info  o dotaci na soc. zařízení  
Dnešním den odevzdal M. Kučera kompletní  dokumentaci k žádosti o dotaci, čímž je žádost kompletně 
uzavřena. Předběžný příslib na zaslání peněz na účet je během června. Mimořádný požadavek MŠMT je 
dokončit práce do konce roku. Z uvedeného důvodu budou práce zahájeny již během sezóny.   
7/ Zapůjčení sudů J. Vzpurnému 
Výbor souhlasí se žádostí J. Vzpurného z Modré loděnice o zapůjčení nebo odprodej 15 ks plastových sudů, cena 
sudu je určena  na cca  500,-Kč. Jednáním je pověřen Roman Fišer. 
8/ Žádost o uskladnění podvozku 
Výbor souhlasí s mimořádným uskladněním podvozku p. Lederera v loděnici, poplatek činí 500,- Kč. 
9/ Info o zajištění cen 
Z. Malý informoval o zakoupení pohárů a cen za zvýhodněné ceny. 
10/ Zprovoznění pevné linky do loděnice 
Výbor pověřuje Z. Malého  zajištěním zprovoznění pevné linky v JKK. 
11/ Rozpočet na občerstvení   
Výbor souhlasí s návrhem Z. Malého na rozpočet na občerstvení na  Pirátskou sekerku ve výši 2.500,- Kč. 
12/ Instalace  nových  stránek JKK 
Výbor souhlasí s novou podobou internetových stránek JKK, současně pověřuje R. Fišera  uzavřením smlouvy a 
převzetím stránek od autora. 
13/ Slapská liga 
Výbor obdržel  informaci od klubu TESTUDO   o připravovaném celoročním bodování  lodí, které se účastní 
během roku slapských závodů. Výbor souhlasí s poskytování informací o dosažených bodech i s ev. vyhlášením 
pořadí výsledků v JKK.   
14/ Účast na krajské komisi ČSJ 
Z. Malý informoval o své účasti na krajské komisi ČSJ. 
15/ Příští schůze se koná 14.6.2006 
 
 
 
 
 
V Praze dne 17.5.2006 
 
Milan Kučera, Stanislav Štěch, Jaromír Hradecký, Roman Fišer, Zdeněk Malý 
 
 
 
    
 


