
Zápis ze schůze výboru JKK z dne 2.8. 2006 
 
Přítomni :   
Milan Kučera, Zdeněk Malý, Roman Fišer, Jiří Rathouský, Jaromír Hradecký, Stanislav Štěch 
 
Omluveni : 
Jan Nápravník 
Hosté :  
Za revizní komisi Pavel Lederer 
 
1/ ČNR - Dne 23.7. 2006 proběhlo losování posádek – kpt. Zdeněk Malá a kpt. Procházková. 
na Českou národní rallye, byla vylosována posádka kpt. Zdenka Malého. Bylo uhrazeno 
startovné v hodnotě 75 tis. Kč, které bude sníženo o příspěvek účastníků ve výši 35 tis. Kč. 
Náhradní kapitán zvolen M. Hradecký. Kpt. vybere zálohy v hodnotě 5.000,- Kč do 
31.8.2006. 
2/ Revizní komise předložila žádost, aby se výbor zabýval širším využitím daňových úspor.  
3/ Modrá stuha – 19.8.2006, výbor odsouhlasil částku na pohoštění ve výši 4.000,- Kč. 
4/ Životní jubileum – dne 19.8.2006 večer proběhne oslava narozenin nejstaršího člena JKK. 
5/ Výbor obdržel nabídku od A. Bahenského na zajištění olejů  Castrol  za výhodnou cenu. Z. 
Malý  zajistí zveřejnění nabídky s možností objednat olej na nástěnce v loděnici. 
6/ Vzhledem k nedávným krádežím v klubu výbor vyzývá všechny členy k ostražitosti vůči 
cizím osobám. 
7/  Výbor odsouhlasil odprodej zemnícího pásu (nalezen při úklidu půdy) za cenu 150 Kč 
J. Rathouskému. 
8/ Výbor obdržel telefonickou výzvu v obecního úřadu Nová Rabyně k vyzvednutí stavebního 
povolení v pátek dne 4.8.2006. Vyzvednutí je podmíněno úhradou správního poplatku ve  
výši 1000,- Kč a vzdáním se práva odvolání. Vyzvedne M.Kučera. 
9/ Od začátku září bude dílna rezervovaná pro firmu provádějící rekonstrukci soc. zařízení. 
Výbor vyzývá členy, kteří v dílně opravují lodě, aby ji do tohoto termínu vyklidili. 
V souvislosti s opravou bude rovněž od počátku září omezen provoz sociálních  zařízení a 
kuchyněk. Upřesnění bude vyvěšeno na nástěnce v loděnici. 
10/ Výbor vyzývá Z. Bartáka, aby vysvětlil výboru kotvení motorového člunu (nebylo 
dodržen termín včasného obsazení kotviště,  toto místo bylo je určeno pro  kýlovou 
plachetnice). 
11/ Výbor obdržel žádost  M. Krňáka o zaslání dokumentace k rekonstrukci soc. zařízení 
k připomínkování. Výbor sděluje, že relevantní informace byly sděleny na poslední členské 
schůzi, na akci již je vydáno stavební povolení, změny projektu již nejsou možné.  
12/ Výbor souhlasí s vyplacením části motivační prémie ve výši 7000,-Kč za správcovské 
služby. 
13/ Vzhledem k několika případům prasknutí lana  vrátku na vytahování lodí výbor souhlasí 
s úpravou vrátku – jedno lano prům. 10-12 mm a frekvenční měnič v celkové ceně cca 
30.000,- Kč. Zajistí S. Štěch.  
14/ Příští schůze výboru bude ve středu 6.9.2006 
 
Zapsal : Roman Fišer 


