
Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 15.6.2005 
 
Přítomni : 
Milan Kučera, Stanislav Štěch,  Jiří Rathouský, Zdeněk Malý, Jaromír Hradecký 
Roman Fišer 
Omluven :  Jan Nápravník 
 
Program jednání : 
 
1/ Úhrada příspěvků a čerpání financí 

Zdeněk Malý informoval o úhradách členských příspěvků a stavu čerpání fin. prostředků z pokladny a  
z účtu Klubu.   
M. Kučera předal do pokladny částku 20.000,- Kč přijatou  od M. Reka za uskladnění  lodí. 
 

2/ Přijetí čekatelů  
 Byly projednány řádně podané žádosti o přijetí za člena JKK, výbor rozhodl  o přijetí těchto čekatelů : 
 Marie Kučerová (1983) -  rodinný příslušník 
 Jan Lederer (1977) - rodinný příslušník 
 Zdeněk Malý (1957) - rodinný příslušník 
 Jiří Soukup (1973) - rodinný příslušník 
 Karolína Soukupová (žák) - rodinný příslušník 
 Roman Fišer (1984) - rodinný příslušník 
 Jan Bárta (1963) – 3 roky nájemce (CINDY) – doporučuje Vlačiha, Kučera 
 Tomáš Peteráč (bez udání r.č.) -  nový, doporučuje Procházková, Jakoubek 
 Vladimír Vávra (1987) nový, doporučuje Hradecký, Fišer 
  

Výbor stanovil přijatým  čekatelům  termín k zaplacení příspěvků a zápisného do 31.7.2005 a povinnost 
odpracovat 5 hodin práce pro klub do konce této sezony.  
Z. Malý vypracuje rozpis příspěvků, R. Fišer vyrozumí přijaté čekatele.  

  
Výbor vyzývá ostatní žadatele k předání řádné žádosti na adresu výboru.  

  
3/ Oprava střechy 
 Výbor obdržel registraci státní dotace, zbývající doklady budou doplněny  a odevzdány do 30.6.2005. 

Výbor vyzývá všechny členy, kteří mají v loděnici a na půdě umístěny své věci, aby je označili  
jmenovkami a veškeré volně ležící věci odstranili do 15.7.2005. Neoznačené věci budou v rámci 
vyklízení prostor zlikvidovány. V rámci příprav na rekonstrukci budou vyhlašovány mimořádné 
pracovní akce.  

 
4/ Prodej konstrukce 

R. Fišer informoval o uzavření smlouvy a vystavení faktury za prodej  ocelové konstrukce -  kupující fy.  
Vebr, Slapy. Kupující konstrukci odveze do 30.6.2005. 
 

5/ Smlouvy na kotvení a pokoje 
Z. Malý informoval o stavu sjednaných smluv na pokoje a kotvení, na celou sezonu je pronajaty pokoj  
č. 6 a jsou uzavřeny dvě smlouvy s hosty na kotvení.    

 
6/ Žádost o umístění vleku 

Výbor nesouhlasí se žádostí J. Pešty o umístění manipulačního podvozku  pod loď do loděnice  
vzhledem k plánované rekonstrukci střechy a obtížné manipulovatelnosti s tímto podvozkem. 

 
7/ Nákup radiostanic 
 Výbor dodatečně souhlasí s navýšením limitu nákupní ceny radiostanic o 1300,- Kč. 
  
8/ Regata Sasanek 

Z. Malý informoval o zajištění závodu  Regata Sasanek dne 25.6.2005, výbor souhlasí s nákupem cen  
a občerstvení do celkové výše 4000,- Kč.  

 
9/ Podvojné účetnictví 
 Z. Malý informoval o proškolení v SW pro  podvojné účetnictví   ABRA G2 pro ČSTV. 



 
10/ Konference KSJ 
 Dne 20.6. 2005 proběhne v ČYKu konference KSJ, výbor deleguje k účasti Z. Malého Sr. a J. Malou 
  
11/ Oplocení 
 J. Hradecký informoval o dokončení  oplocení, klíče od branek jsou shodné s klíčem od brány. 
 
12/ Příští schůze 
 Příští schůze výboru bude   27.7.2005 od 18.00 hodin  
  

 
Všechny body jednání  výbor schválil jednomyslně 
 

        V Praze dne 15.06.2005 ve 20,30 hod. 
         
        Jaromír Hradecký, Milan Kučera, Zdeněk Malý, Jiří Rathouský,  Stanislav  
        Štěch,  Roman Fišer  


