
Zápis ze schůze výboru ze  dne 20.6.2007 
 
Přítomni :  M. Kučera,  J. Hradecký, Z. Malý, J. Nápravník, S. Štěch, R. Fišer, J. Rathouský 
 

1. Dotace .- M. Kučera informoval o získání dotace od OTS Benešov ve výši 21.000,-. Tato částka 
může být použita na opravu a provoz zařízení.  Podmínkou je uhrazení 30% celkové investice 
Klubem. Klub uhradí 9.000,- Kč (celkem bude investováno 30.000,-Kč). Částka bude použita na 
opravu terasy, opravy okna a opravy přístavního zařízení. 
 

2. Povolení k čerpání užitkové vody -  R. Fišer projednal na vodoprávním úřadě Benešov, nutné dodat 
výkres studny a žádost o odběr, zajistí R: Fišer.  
 

3. Dokončení mooringu – M.Kučera dokončil západní část přístavního zařízení – mooringy. Zbylé 
mooringy M. Kučera dokončí do 14 dnů. 
 

4. Kotvení – je vyčerpaná kapacita na kýlové lodě, výbor vede  pořadí na další umístění. Na prvním 
místě  J.Hradecký, na druhém P. Bartoš. Výbor upozorňuje členy,  že kapacita pro další kýlové 
lodě je naplněna i pro další období, pokud chystají koupi kýlové lodi, je vhodné konzultovat 
možnosti kotvení s výborem.  
 

5. Dluh Ch. Jelinka – výbor obdržel předběžnou žádost o hostování na kotevním místě od nového 
majitele lodi Nada po Ch. Jelinkovi.. Výbor souhlasí pouze za podmínky, že bude uhrazen dluh Ch. 
Jelinka ve výši 11.890,- Kč. 
 

6. Kotvení Z. Barták – do dnešního dne výbor neobdržel žádost o kotvení od Z. Bartáka. Výbor toto 
místo nabídne k pronájmu.  
 

7. Dotace na závody – Z. Malý žádá o schválení  výdajů  na Regatu Sasanek ve výši 700 Kč nad 
rámec původně plánované částky  ( tato částka je určena na zakoupení cen pro přebor  Prahy  - 
výbor bude požadovat proplacení od MSJ Praha). 
 

8. Oprava minulého zápisu 
Výbor upravuje bod 3.minulého zápisu takto :  
“Vyzýváme členy JKK, aby se stali rozhodčími jachtingu. Vzhledem k nedostatku rozhodčích a 
funkcionářů závodů nabízí výbor zvýšenou odměnu za účast rozhodčího a funkcionáře závodu na 
částku 500 Kč.. V tomto smyslu upraví výbor přílohu řádu oddílu a sazebníku členských příspěvků. 
Přítomní členové výboru s touto úpravou jednomyslně souhlasí.“ 
 

9. Výdaje na  Modrou stuhu  Slap - výbor souhlasí s výdaji 2.600,- Kč. 
 

10. Parkování – při kontrole parkoviště 16.6.2007 bylo zjištěno, že cca 30% aut převážně hostů 
nevykazuje zaplacení parkovného kartou.  Výbor připomíná členům odpovědnost za závazky hostů. 
Výbor ukládá správci provádět častou kontrolu parkujících aut. Auta bez parkovacích karet opatřit 
upozorněním na uhrazení předepsaného poplatku  a vést evidenci vozidel, za které nebyly uhrazeny 
závazky. 
Výbor současně vyzývá členy, aby své vleky označili jmenovkou. 
 

11. Příští schůze výboru bude 19.9.2007 
 
Zapsal R. Fišer 
 


