
Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 10.5..2005 
 
Přítomni : 
Milan Kučera, Stanislav Štěch, Jan Nápravník, Jiří Rathouský, Zdeněk Malý, Jaromír Hradecký 
Roman Fišer 
 
Program jednání : 
 
1/ Jednání s VLRZ 
    Výbor byl vyzván k jednání na ředitelství VLRZ o  odprodeji pozemků a o věcném břemenu k nim. Jednání  
    proběhne 16.05.05 v 9,00, účastní se M. Kučera a Zd. Malý   
  
2/ Zřízení ručního manipulačního vrátku 
    Výbor obdržel žádost okruhových jachtařů (Lorenc, Ježek...) o zřízení ručního manipulačního vrátku. 
    Výbor souhlasí, vrátek navrhnou a zřídí žadatelé. Při osvědčení funkčnosti a bezpečnosti výbor souhlasí se  
    zakoupením vlečného lana.    
 
3/  Kontrola účetních dokladů za rok 2004 
     Kontrola účetních dokladů za rok 2004 zjistila  zakoupení 100 m konopného lana v hodnotě  2.597 Kč,  
     které se nepodařilo fyzicky dohledat, nákup není doložen ani schválením minulého výboru. Výbor vyzývá  
     J. Peštu k písemnému doložení využití tohoto lana. 
 
4/  Zakoupení vysílaček 
     Z. Malý navrhuje zakoupení páru vysílaček pro organizační zajištění závodů. Výbor souhlasí s nákupem  
     vysílaček v rámci podpory sportovní a závodní činnosti. Max. hodnota nákupu 3.000,- Kč.       
      
5/  Vybetonování drážky 
     Výbor zajistil vybetonování drážky -  prodloužení o 8 m. Práce byly zajištěny dodavatelským způsobem a  
     převzaty bez závad. 
 
6/  Přijímání čekatelů 
     Výbor schvaluje znění žádosti o přijetí  za člena JKK a  pověřuje R. Fišera k rozeslání zatím evidovaným  
     žadatelům  k vyplnění této žádosti  – od 1.1.2005 zpětně.  
 
7/  Smlouva s hosty 
     Výbor schválil  znění nájemní smlouvy s hosty. Výbor pověřuje kapitána přístavu k přípravě smluv,   
      za klub podepisuje předseda  výboru. 
 
8/  Revize hasičských přístrojů 
     V souvislosti s uplynutím pravidelných lhůt kontrol hasicích přístrojů výbor pověřuje M.Kučeru objednáním     
     kontroly hasicích přístrojů. 
 
9/  Žádost P. Lederera o uskladnění podvozku 
     Výbor souhlasí s mimořádným uskladněním podvozku pod loď ve skladu lodí za předpokladu, že žadatel   
     uvolní prostor v době rekonstrukce střechy. Cena byla stanovena na 300,- Kč. 
      
10/ Příprava závodů Pirátská sekerka 
      Výbor souhlasí s návrhem Zd. Malého na organizační zajištění závodu, nákup cen a občerstvení v hodnotě  
      do 2000,- Kč. 
 
11/ Příprava asociace kajutových plachetnic 
      Z. Malý informoval o přípravě  asociace kajutových plachetnic, přípravná schůzka proběhne 20.5.2005 na  
      Modré loděnici. Výbor pověřuje účastí M. Kučeru ev. R.Fišera. 
 
12/ Příprava rekonstrukce střechy 
      J. Hradecký informoval o průběhu příprav rekonstrukce střechy. Výbor obdržel souhlasné vyjádření OÚ  
      Rabyně k ohlášení drobné stavby, průběžně přicházejí nabídky do výběrového řízení. 
 
 
 



13/  Zařízení „PEPINO“ 
       Výbor neúspěšně jednal s majitelem o odstranění zařízení. R. Felix přislíbil vypracování dopisu, výbor  
       současně  požádá o vyjádření  Živnostenský úřad, zda vydal oprávnění k umístění provozovny. 
 
14/ Dodatkové tabulky 
       Zd. Malý informoval o vyrobení dodatkových tabulek na vyhrazené kotviště. 
 
15/ Klíče od branek nového oplocení 
      Výbor schvaluje výrobu vložek k brankám  shodných s vložkami od vrat a loděnice. 
 
16/ WEB JKK 
      K dnešnímu dni byly zprovozněny veřejné stránky JKK, dopracovává se zprovoznění neveřejných stránek,        
      výbor pověřuje R. Fišera  k odeslání informace o zprovoznění webu.  
 
17/ Zakoupení lana pro mooring 
      Výbor pověřuje S. Štěcha zakoupením 100 m lana pro mooringy  prům. 12 mm.  
 
 
18/ Zpřístupnění motorárny 
      Výbor rozhodl o přidělení klíče od motorárny každému, kdo zde má  umístěný motor. Důvodem je zajištění  
      přístupu do motorárny v době nepřítomnosti správce. V této souvislosti výbor vyzývá k uzamčení  
      jednotlivých motorů např. zámkem na bicykl.  V této věci bude osloven správce.  
 
19/ Příští řádná schůze výboru 15.6.2005  

 
Všechny body jednání  výbor schválil jednomyslně 
 

        V Praze dne 10.05.2005 ve 20.30  hod. 
         
        Jaromír Hradecký, Milan Kučera, Zdeněk Malý, Jan Nápravník, Jiří Rathouský,  Stanislav  
        Štěch,  Roman Fišer  


