ZÁPIS č. 2 / 2015
ze schůze VV JčKKS , ze dne 20. října 2015, Č. Budějovice
Přítomni: J. Bláha, F. Vašíček, O. Hendl, H. Kyriánová, T. Vašek
Omluveni: M. Navrkal, I. Hanáková
Přizvaní: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Různé:
J. Bláha
 info o konání Valné hromady ČKBF – 17.10.2015 v Praze - schválení návrhu nových
stanov
 info pro oddíly – finanční prostředky z „loterií“ na uspořádání náborových akcí
nových kuželkářů (mládež) – podrobnosti budou k dispozici v průběhu listopadu
I. Hanáková


nové číslo účtu pro zasílání veškerých plateb v rámci JčKKS :
262 190 035/0300 variabilní symbol: kód oddílu

Diskuze o přerozdělení peněz mezi jednotlivé okresy. Prozatím bez rozhodnutí - trvá.
F. Vašíček


info o průběhu soutěží – KP I. i KP II. běží bez problémů

H. Kyriánová


nutnost provést aktualizaci evidence rozhodčích v kraji – požadavek ČSU,
potažmo ČKBF

O. Hendl


návrh na uspořádání školení trenérů 3.třídy dle zájmu z oddílů – trvá

M. Navrkal

T.. Vašek



informoval o stavu nových webových stránek – jsou zpracovány, probíhá testovací
provoz, předpoklad spuštění do konce t.r.
jsou zřízeny emailové adresy pro jednotlivé členy VV JčKKS ve formátu:
příjmení@jckuzelky.cz

Rozhodnutí VV JčKKS:
01/2015
Zřídit a provozovat nové webové stránky JčKKS.
02/2015
Zakoupení věcného daru pro V.Zíku a O.Roubka v limitu Směrnice ČKA.
03/2015
Uskutečnění krajského finále družstev dorostu formou jednoho turnaje, kterého se zúčastní
vítězové okresních soutěží.

Úkoly:
01/2015
Osobní poděkování a předání věcného daru V.Zíkovi a O.Roubkovi.
Z: J.Bláha
T: do konce roku 2015
02/2015
Účast zástupců JčKKS na Valné hromadě ČBKA.
Z: J.Bláha, F.Vašíček
T: 17.10. 2015 – splněno
03/2015
Registrace JčKKS v souvislosti s novým Občanským zákoníkem.
Na základě závěrů VH ČKBF zajistí VV ČKA.
Z: J.Bláha
T: do konce roku 2015
04/2015
Zprovoznit novou webovou stránku.
Z: T.Vašek
T: 15.10. 2015 – trvá

05/2015
Zajistit aktualizaci databáze rozhodčích.
Rozeslán požadavek na zaslání evidenčních listů rozhodčích na všechny oddíly v kraji.
Z: H.Kyriánová
T: do konce roku 2015 – trvá
06/2015
Po spuštění webu dát výzvy oddílům – školení trenérů 3.třídy, zřízení krajské soutěže dorostu.
Z: T.Vašek
S: příslušní členové VV
T: ad spuštění webu

07/2015
Zpracovat návrh uspořádání MJčK jednotlivců pro rok 2016.
Z: F. Vašíček
T: 1.12.2015

Zapsal: Jiří Bláha
Příští schůze VV se uskuteční v úterý 1. prosince 2015 od 17:00 hodin v pizzerii „Francos“
(Smetanova ulice, České Budějovice).

