
Zápis  za  schůze výkonného výboru  KSJu – Ústecký  kraj  
Litoměřice  22. 02. 2009

Přítomni : V.Červín, V.Otruba, I.Tomko, J.Dašek, J.Roud, F.Šobr
Omluven : J.Valíček (lázně)
Projednávané  body + závěry :

1. Úvodní slovo (informace) předsedy

Předseda V. Červín informoval přítomné o jeho rezignaci na předsedu VV KSJu. 
Důvodem je jeho jmenování trenérem RD juniorů (na jeho návrh do 12/2009) a současně jeho
zvolení místopředsedou ČSJu na plénu ČSJu dne 11.2.2009.
Vzhledem k velké časové vytíženosti vyplývající z těchto funkcí a nevhodné kumulace funkcí
požádal VV KSJu o přijmutí jeho rezignace k 22.2.2009.

2. Přijmutí rezignace V.Červína

VV KSJu po diskusi a následném hlasování přijal rezignaci V. Červína na funkci předsedy
VV KSJu.

3. Návrhy na předsedu a volba předsedy VV KSJu

Na nového předsedu byl navržen p.Šobr František. 
Volbou členy VV KSJu byl zvolen  předsedou VV KSJu p.Šobr František. 
Současně byl předložen návrh na rozšíření VV KSJu o funkci ekonoma KSJu. Na funkci byl
členy VV navržen p.Červín V. 
Volbou členy VV KSJu byl zvolen ekonomem VV KSJu p.Červín Václav.

Složení nového VV KSJu : předseda Ing. Šobr František
místopředseda Mgr.Valíček Jan
ekonom Mgr.Červín Václav
předseda STK Ing.Dašek Jiří
předseda KR p.Otruba Vladimír
předseda TMK p.Tomko Ivan
předseda KK Ing.Roud Jan

4. Rekapitulace přijatých zásad organizace úkolů a činnosti vč. financování 

- za pořádání KP (krajského přeboru) vyplatí VV KSJu pořádajícímu oddílu částku
6.000,-Kč oproti předložené faktuře převodem na účet,

- oddíl pořádající KP obdrží od VV KSJu diplomy, sám zajistí medaile popřípadě věcné
ceny,

- KP mláďat musí proběhnout jako samostatná soutěž,
- oddíly pořádající školení nebo semináře rozhodčích nebo trenérů obdrží od VV KSJu
částku 2.000,-Kč oproti předložené faktuře převodem na účet.



5. Termíny a místa KP Ústeckého kraje

6. června 2009 mláďata Stadion Teplice
12. září 2009 dorost, st. žáctvo Louny
3. října 2009 mladší žactvo Chomutov

6. Informace a pokyny z pléna ČSJu

- nutnost registrace členů na webu ČSJu a přihlašování na soutěže také na webu,
- dle platných stanov provést revizi klubů v kraji, jejich členskou základny a platbu

licenčních známek vůči evidenci ČSTV,  zajistí vedení VV KSJu,
- finanční prostředky za licence 2008 byly uvolněny ve výši 25%(místo 50%), doplatek

zbylých 25% byl v rámci úspor navržen u všech KSJu naplnit pouze do výše 15%, VV
ČSJu bylo odsouhlaseno.

7. Diskuse, další informace a náměty

- řádná valná hromada KSJu proběhne v lednu 2010, vedení VV KSJu zajistí přípravu,
- V.Červín kritizoval setrvalý stav  téměř nulové spolupráce klubů s SCM, RVŽ a z toho

vyplývající nenaplnění systému využití talentů pro vrcholový sport,
- V.Otruba informoval o proběhlém semináři rozhodčích (vyškoleno 6 nových

rozhodčích III. třídy),
- VV KSJu byl akceptován návrh na zakoupení moderní časomíry a ukazatele stavu na

PC monitorů vč. HW a SW, kluby budou mít možnost využití finančního příspěvku
z rozpočtu KSJu, detaily rozpracuje vedení VV KSJu,

- F.Šobr navrhnul častější konaní schůze VV, návrh byl akceptován s tím, že by neměla
být lhůta mezi schůzemi delší než 5 měsíců.

- probíhají obhajoby seminárních prací (dokončení školení) na trenéry III.třídy (9
osob)

Zapsal dne 22.2.2009
František Šobr,
tel. 602 404044,
sobr@euromont.cz,
bobrik2@volny.cz,
 


