
Zápis z ČS 
ze dne 21.3.2007 
 
Členská schůze byla zahájena v 18.28 a z důvodu nedostatečného  počtu účastníků byl 
v souladu se  Stanovami začátek odložen o 30 minut. 
 
 
1/ Přijetí členů čekatelů  za členy 
       
 J. Bárta     přijat 
 R. Fišer      přijat  
 P. Havelka    přijat 
 M. Kučerová    přijata 
 J. Lederer   přijat  
 Z. Malý   přijat 
 D. Muller  přijat 
 V. Vávra  přijat 
 
2/ Volba mandátové, volební a návrhové komise 
 
Volební komise : J.Štěpánek, B.Loudín, L.Blecha – zvoleni většinou hlasů 
Návrhová a mandátová komise:   R., Fišer, M. Kuthan, J, Rathouský – zvoleni většinou hlasů
  
 
3/ Zpráva předsedy výboru JKK  (M.Kučera)  
M.Kučera přednesl zprávu o činnosti výboru 
Schůze bere na vědomí zprávu o činnosti 
 
4/ Přijetí dotace na rekonstrukci plata 
 
M. Kučera informoval o záměru žádat o dotaci na rekonstrukci plata ve výši 1,9 mil. Kč, bez   
spoluúčasti, S. Štěch informoval o přípravách technické koncepce,  J. Rathouský o 
administrativním postupu přípravy žádosti 
 
Schůze stanovila  skupinu odborníků – J.Bárta, P.Lederer, S. Štěch, J. Hradecký, J. Vávra.  
Skupina připraví technickou  koncepci včetně možného variantního řešení 
 
Členská schůze bere na vědomí  podání žádosti a následné  přijetí dotace na rekonstrukci  
kotevního plata. Současně členská schůze jmenuje odbornou skupinu pro přípravu 
technického řešení     
 
5/ Zpráva o hospodaření klubu (J. Rathouský) 
 
J. Rathouský přednesl zprávu o hospodaření JKK v roce 2006. 
Schůze bere na vědomí zprávu o hospodaření 
 
 
 
    



6/ Zpráva pokladníka 
 
Z. Malý přednesl zprávu pokladníka. o plnění brigádnických povinností v roce 2006 a 
seznámil schůzi se změnami v evidenci brigádnických hodin a sankcemi ve vazbě na 
stanovování příspěvků. Schůze vzala na vědomí. 
 
7/ Zpráva revizní komise 
P. Lederer přednesl zprávu revizní komise. Schůze vzala na vědomí. 
 
8/ Hlasování o provedení účetního auditu  
Členská schůze  neschválila návrh revizní komise na provedení účetního auditu. 
 
 
9/  Rozpočet na rok 2007 
ČS  schválila rozpočet na r. 2007 a jako jeho samostatnou položku rekonstrukci kuchyní  
 
10/ Zpráva STK  
Členská schůze bere na vědomí zprávu STK přednesenou Z. Malým, byly předány  ocenění 
jachtař  a jachtařka roku. 
 
11/  Informace o změnách v Řádu JKK 
M. Kučera informoval i změnách v Řádu JKK, následně proběhla diskuse nad výší sankcí za 
neplnění povinností  při brigádnické činnosti. a při spouštění plata. 
Schůze neschválila paušální poplatek za neúčast při spouštění a vytahování plata, zůstává 
povinnost odpracovat následně 5 hodin brigád zůstává. 
 
12 / Volba výboru 
 
Roman Fišer,  Stanislav Štěch, J. Hradecký, M. Kučera, J. Rathouský, Z. Malý, J. Nápravník  
 
13/  Diskuse 
 
M. Kuthan  -  upozorňuje na problém odkanalizování splaškové vody z kuchyní, nutno 
prověřit kam je voda odvedena a případně zajistit nápravu 
J. Rathouský –  informoval o způsobu obsazování skříněk v kuchyních,  zájemci o skřínky by 
se měli předem přihlásit Z, Malému 
J. Vávra  - řešení kanalizace Pepina, schůze  pověřuje výbor,  aby řešil problém cestou jednání 
na MÚ  Jablonná 
M. Kučera – informoval o novém správci.  
M. Kučera – omluva výboru za web, v současné době již funkční 
M. Kučera - upozornění na to, že veškeré dodavatelské práce objednává výbor 
M.Kučera  - návrh RK na zákaz kouření pod terasou – schůze doporučuje,  aby kuřáci pod 
terasou nekouřili. 
 
    


