
Zápis z jednání schůze výboru JKK ze dne 27.7.2005 
 
Přítomni : 
Milan Kučera,  Zdeněk Malý, Jaromír Hradecký, Roman Fišer, Jan Nápravník, Stanislav Štěch 
 
Program jednání : 
 
1/ Přidělení dotace  
 M. Kučera informoval o tom, že  výbor obdržel smlouvu na poskytnutí dotace na opravu střechy. 
Smlouva obsahuje povinnost zajistit dodržení podmínek pro využití dotace formou zástavy budovy ve prospěch 
poskytovatele dotace (ČSTV)  na dobu 10 let, který vyžaduje  po tuto dobu využívat objekt pro sportovní a 
tělovýchovné účely. Po telefonické konzultaci s Romanem Felixem výbor smlouvu schválil. 
 
2/ Příprava rekonstrukce střechy 
 Výbor znovu vyzývá všechny, kdo mají své věci v prostorách pod střechou (mimo skříňky), aby tyto 
prostory vyklidili nejpozději do 15.8. 2005. Pokud tak neučiní, budou tyto věci vyklizeny v rámci přípravných 
prací. Nevyklizené věci budou považovány za odpad a budou zlikvidovány. Výbor zajistí označení místa pro 
shromáždění odpadu. 
Harmonogram vyklízecích prací bude zveřejněn na nástěnce v loděnici a  rozeslán elektronickou poštou. 
Předpokládaný začátek prací na rekonstrukci střechy je 1.9.2005. Práce provede fa. STIMUL s.r.o.   
 
3/ Brigádnické práce 
 Výbor vyhlašuje následující brigádnické práce :  
  -  čištění břehu a  pozemku za loděnicí od náletové zeleně 
  -  přemístění koz a vozíků za loděnicí na stráň ( uvolnění prostoru pro stavbu) 
  -  natření sloupů a lampy 
  -  oprava lampy nebo zajištění náhradního osvětlení 
  -  prověření příp. oprava osvětlení na parkovišti 
  -  oprava kompresoru 
  -  výroba podlážek 
  -  osekání padající omítky pod terasou 
  -  úklid skladu lodí 
 
4/ Nákupy 
 Výbor odsouhlasil nákup 2 ks mikrovlných trub v celkové ceně cca 3.000,- Kč a 1 ks dvouvařiče v ceně 
cca 1500,- Kč. 
 Výbor schvaluje nákup 20 ks triček s logem JKK v ceně 2200,- Kč, které budou použity pro závodící 
členy JKK na závodě Modrá stuha. Výbor vyzývá všechny členy alespoň ke společenské  účasti. 
 Výbor schvaluje využití částky 4.000,- Kč na ceny a občerstvení závodníků na Modré stuze.   
  
5/ Věcné břemeno na vodovod 
 Výbor odsouhlasil žádost VLRZ o překopání parkovací  plochy u vjezdu za účelem výměny potrubí 
v čističce.  
 
6/ Přihlášky za člena klubu  
 Zdeněk Malý informoval o nových došlých přihláškách za člena klubu – pp. Mališová, Muller, Jareš, 
Havelka. Výbor požádá o doplnění chybějících údajů a přihlášky budou řešeno na příštím výboru. 
 
7/  Další schůze výboru dne 24.8.2005 
  
  

 
Všechny body jednání  výbor schválil jednomyslně 
 

        V Praze dne 27.07.  2005 ve 20,30 hod. 
         
        Jaromír Hradecký, Milan Kučera, Zdeněk Malý, Roman Fišer, Stanislav Štěch 
  


