
Z á p i s   z   Valné hromady Jiváckého osadního klubu, konané dne 15. 5. 2004 
v Loveckém hotelu Jivák 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
     Valná hromada Jiváckého osadního klubu byla zahájena po organizačních záležitostech ve 
14 hod. 10 min.  
 
      Nejdříve zástupci Obecního úřadu Loučeň - p. Macounová a p. Šlechtová a Obecního 
úřadu Vlkava - p. Janota a p. Kopáček seznámili přítomné se změnami v oblasti likvidace 
odpadů v obou obcích. Pro chatovou osadu Jivák byly místo nevyhovujících pytlů ve sběrném 
místě instalovány kontejnery. Poplatek pro chaty v katastru obce Loučeň byl zvýšen na Kč 
500,-, pro chaty v kat. obce Vlkava budou zvýšeny od r. 2005. 
 
     Zahájení vlastního jednání Valné hromady: 
Na valné hromadě přítomno 130  ze 225 členů - to je nadpoloviční většina 
O majetkových záležitostech klubu nebude dnešní VH jednat - počet maj. chat není 
zjišťován. 

VALNÁ HROMADA JE USNÁŠENÍSCHOPNÁ 
 
1. p. Mgr. Marcela Martinková pozdravila osadníky a zahájila jednání zprávou o činnosti               
     osadního výboru od poslední valné hromady 
 
   - na podnět osadního výboru byl změněn způsob vyvážení odpadu - nevyhovující a drahé            
     pytle byly nahrazeny kontejnery 
 
   - Dále je vedeno jednání s Lesní správou o zřízení věcného břemena na užívání     
     příjezdových cest - v lednu 2004 kontaktovala Lesní správa p. Martínkovou a informovala   
     jí o možnosti toto věcné břemeno zřídit. Aby toto věcné břemeno mohlo být řádně zapsáno  
     do katastru nemovitostí, je nezbytné provést doměření cest, jejich ohodnocení, musí být  
     sepsána smlouva, která bude postoupena ke schválení Generálnímu ředitelství Lesů ČR a 
     Ministerstvu zemědělství. Po vyřízení těchto formalit bude věcné břemeno zapsáno do 
     katastru nemovitostí a nebude možno v budoucnu vyvrátit. Nebudeme se tedy muset  
     obávat, že bychom někdy v budoucnu měli problémy se ke svým chatám dostat. Poplatky 
     za všechny operace nebudou příliš vysoké, měly by se rovnat asi ročnímu nájmu za užívání 
     cest, který dosud platíme. Zapsáním do katastru nemovitostí se nájemné navždy zruší. 
 
   - v roce 2003 byly dokončeny úpravy příjezdových cest, opravy studní, úprava hřiště,  
     konaly se sportovní turnaje 
 
2. Zpráva o sportovních aktivitách:  
 
   - začátkem června se uskutečnila brigáda na hřišti, účastnilo asi 30 lidí - bylo odvodněno      
     hřiště a odvedeno mnoho další práce   
 
  -  V roce 2004 se budou opět konat 2 volejbalové a 1 nohejbalový turnaj 
       



  -  Petr Hrabánek navrhl schválit poplatky za užívání hřiště při akcích pořádaných na hřišti 
      (200,- Kč za  kurt a 1 den, 500,- Kč za fotbalové hřiště. 
- 5.6. 2004 s uskuteční brigáda   - sraz 8. 30 hod. na hřišti . 
 
-  Petr Hrabánek dále navrhl zavedení elektřiny do kiosku na hřišti - připraví pro osadní výbor 
    návrh rozpočtu na tuto akci (předběžně domluveno s p. Khajlem), dále zkontaktuje jiné  
    firmy a zjistí jejich finanční požadavky. 
 
3. Zprávu o hospodaření JOK přednesla Mgr. Monika Hůlová 
 
   Hospodaření JOK skončilo v roce 2004 se ztrátou 1.050 Kč,--. Na účtech České spořitelny a 
   Komerční banky je 114.000,- , v pokladně 23.700,- Kč. Po skončení VH může každý do  
    hospodaření nahlédnout a tato  zpráva bude součástí  bude součástí zápisu  z VH 
 
4. Zpráva revizní komise  
 
    p. František Hovorka provedl kontrolu účetnictví podle dokladů - nebyly shledány žádné 
    závady. 
 
 


