
Zápis z jednání výboru JKK ze dne 21. 5. 2014

Přítomni: M. Kučera, J. Rathouský, Z. Malý, J. Hradecký, S. Štěch, R. Fišer, J. Vávra
Za revizní komisi: C. Borský, M. Lorenc

1. Dotace – výbor obdržel dotaci na opravu balkónu 32.407 Kč.
2. Jednání s pojišťovnou – projednání úprav pojistné smlouvy se zúčastní Z. Malý a

J. Rathouský.
3. J. Rathouský informoval o zamítnutí změny územního plánu – vybudování restauračního

pontonu na místě býv. Pepina (K vybudování ....podal výbor nesouhlasné stanovisko).
4. Výbor projednal znění přílohy Řádu - Sezónní host (příloha zápisu) a návrh smlouvy o

sezónním hostování.
5. Upozorňujeme členy, kteří ještě neobsadili kotevní místa, že nejpozdější termín v souladu

s Řádem JKK  je do 31. 5. 2014. Parkoviště je nutné uvolnit neprodleně.
6. Upozorňujme členy, aby nejpozději do 31. 5. 2014 zaplatili členské příspěvky – možné

zaplatit v hotovosti Z. Malému v sobotu 24. 5. 2014.
7. Výbor projednal dopis J. Hradeckého Jr. ohledně člunu JKK. Člun je ve správě Z. Malého

Sen., který bude uvedené náměty řešit.
8. Příští výbor se koná 18. 6. 2014.

Zapsal: Roman Fišer



Příloha:

SEZÓNNÍ HOST

Sezónním hostem je osoba, které byl výborem JKK udělen status sezónního hosta.
Sezonní host má stejná práva a povinnosti jako host člena, tj. může využívat sociální a
společenské prostory loděnice, parkoviště, a venkovní areál a přístaviště. Obdrží parkovací
kartu a proti záloze klíče od vchodu do areálu a loděnice. Pobyt sezónního hosta v areálu JKK
není podmíněn přítomností hostitelského člena. Sezónní hosté musí být seznámeni s
povinnostmi, kkteré se vztahují k pravidlům vzájemného soužití a dodržování bezpečnostních
předpisů a pravidel.
Sezónní host využívající loď člena může také bezplatně pozvat do areálu JKK své hosty jako
členy posádky (dle počtu míst na lodi, maximálně však 5 osob). Za pozvané osoby sezonní
host plně odpovídá.
Status sezónního hosta je udělován výborem na základě písemné žádosti člena JKK
(hostitelský člen), na dobu celé jedné sezony (tj. od 1. 5.  do 31. 10 běžného roku). V písemné
žádosti musí být uvedeny identifikační údaje osoby, adresa a kontaktní telefon (popř. e-mail)
a případný souhlas s používáním lodi hostitelského člena.
Udělení statusu je zpoplatněno podle platné přílohy Řádu JKK.
Udělení statusu sezónního hosta může výbor v odůvodněných případech odmítnout , popř. již
udělený zrušit  bez nároku na náhradu poplatku. Důvody odmítnutí nebo zrušení statusu výbor
sdělí žadateli.

Toto ustanovení, jako součást provozního řádu  JKK vstupuje v platnost dnem schválení
výborem JKK .


