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Zápis z jednání 
 
 

1. Zahájení 
Schůzi zahájil a řídil Milan Kučera,  vzhledem k počtu členů, který neumožňoval 
usnášeníschopnost byl začátek schůze  souladu se Stanovami odložen o 30 minut 
Schůze byla zahájena v 18.30 
 

2. Schválení programu schůze 
Milan Kučera přednesl program členské schůze, program byl schválen jednomyslně 
 

3. Volba volební komise: 
Zvolení členové: Loudínová, Jakoubek, Štěpánek,  
 

4. Volba  návrhové komise: 
 Zvolení členové : Fišer, Lederer, Domkář 
 

5. Volba revizní komise 
Z důvodu skončení funkčního období proběhla volba revizní komise: 
 
Navržení kandidáti a počty hlasů :  
       
            Lederer   24                     
  Bahenský                     31 
            David                             1 
            Slabý                            18 
           Loudín                          20   (17) 
           Barták                           14 
           Machálek                       20 (19) 

 
 
Zvolení členové: Bahenský,   Leder. Machálek  
 
6. Zpráva předsedy JKK o činnosti výboru JKK 

Zprávu o činnosti výboru přednesl Milan Kučera. 
Schůze vzala zprávu na vědomí 
 

7. Zpráva o hospodaření JKK 
Zprávu o  hospodaření  a návrh rozpočtu 2006  přednesl Jiří Rathouský 
 

8. Zpráva STK o závodní činnosti 
Zprávu STK o závodní činnosti přednesl Zdeněk Malý, 
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současně předal odměny nejúspěšnějším jachtařům v roce 2006 a poděkoval 
rozhodčím a organizátorům závodů. Současně podal informaci o připravovaném MR 
ČR kajutových plachetnic na Slapech 
 

9. Závod - omluva 
V. Dražka se omluvil za incident při závodě O pirátský šátek 
 

10. Jmenování čestných a zasloužilých  členů 
čestní  členové : Dolejš, Šafářová 
zasloužilí členové  : J. Malá  
 

11. Projednání Přílohy řádu 
Milan Kučera  přednesl návrh na přílohy řádů – ceny. V diskusi byl vznesen 
požadavek na jednoznačné vymezení kategorie „důchodce“. Každý člen ve vlastním 
zájmu nahlásí změnu v případě přechodu do důchodu 
 

12. Informace o placení příspěvků 
Informace o placení příspěvků přednesl Zdeněk Malý 
 

13. Informace o čekatelích 
M. Kučera informoval o nových čekatelích : K. Soukupová,   V. Vávra, D. Muller,  
Z. Malý, J. Lederer, M. Kučerová, P. Havelka, R. Fišer, J. Bárta  
 

14. Hlasování o přijetí dotace na opravu soc. zařízení 
Členská schůze schvaluje většinou hlasů přijetí dotace  ve výši 1,1 mil. Kč na opravu 
sociálního zařízení. 
V rámci diskuse k tomuto budou byly upřesněny  informace o technickém řešení oprav 
a podmínkách čerpání dotace včetně povinné spoluúčasti JKK ve výši 30 %  
z investice. 
 

15. Návrh na daňové úspory 
J. Rathouský představil návrh na financování závodní činnosti  na základě daňového 
zvýhodnění.  
V rámci diskuse zazněl požadavek na vytvoření jasných pravidel pro čerpání 
finančních prostředků, doporučení využít toto financování pro podporu mládeže, 
zazněly další návrhy na využití. Všichni členové mají možnost podávat návrhy na 
využití těchto prostředků do 15.4.2006. 
 
Členská schůze schvaluje návrh většinou hlasů 
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16.  Diskuse 
 
16.1  P. Lederer urguje zlepšení stavu webových stránek a zasílání tiskových materiálů lidem,  
         kteří nemají mail. 
 
16.2  P. Lederer navrhuje, aby byla barva na natírání plováků k dispozici i ve všední dny  
        vzhledem  n současným nepříznivým podmínkám. 
 
16.3  A. Bahenský informoval o činnosti revizní komise – zprávy v písemné formě jsou  
         k dispozici u výboru. Současně vyzval výbor k pečlivému prostudování těchto zpráv a  
         odstranění závad. 
 
16.4  A. Bahenský navrhuje, aby výbor výhledově zajistil správce, který zajistí natření  
         plováků  bez nutnosti brigád členů. 
 
16.5  Jaroslav Havel požádal o přemístění lodě k péru  č 12 – přístup z boku lodě.        
 
 
 
Zapsal : Roman Fišer 


