
Podpisem jmenovaný vyjadřuje souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním osobních údajů (jména, příjmení, oddílu a 

podpisu) a souhlas s využitím těchto osobních údajů pro účely evidence a zpracování. Účastníci akce byli seznámeni s možnými 

riziky, zejména při použití elektrických spotřebičů (varná konvice), s povinnostmi při vyhlášení požárního poplachu či evakuace a 

s možností poskytnutí první pomoci při vzniku úrazu i poranění.   

  

     JIHOČESKÝ KRAJSKÝ  

    KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ  

   

   

Zápis ze SZO  

konané dne 11. září v Českých Budějovicích  
 

1. Zahájení a volba zapisovatele  

- SZO bylo zahájeno v 17:05 hod, za přítomnosti 16 účastníků (10 ZO, 6 členů VV JčKKS), viz. 

Prezenční listina SZO.  

- Volba zapisovatelé:  Ilona Hanáková 

- Hlasování o Statutu JčKKS –  pro 16,  proti 0, zdrželo se 0  

 

2. Schválení Jednacího a Volebního řádu SZO JčKKS 

- Hlasování:   

Jednací řád: pro 16, proti  0,  zdrželo se 0 

 

Volební řád: pro 16, proti 0,  zdrželo se 0 

         

Volba volební komise:  Josef Sysel, Karel Jirkal, David Kášek – pro 16, proti 0, zdrželo se 0 

 

3. Zpráva o činnosti VV JčKKS za uplynulé období 

- přednesl předseda JčKKS  Jiří Bláha 

- Jč kraj má 27 oddílů a 953 registrovaných členů – druhý největší krajský kuželkářský svaz v 

republice 

- schůze VV JčKKS se konají cca 8x za rok dle potřeby 

- změna právní formy na pobočný spolek a s tím spojené komplikace a problémy 

             Zpráva o hospodaření JčKKS za uplynulé období 

- přednesla hospodářka JčKKS   Ilona Hanáková 

- výsledky hospodaření za minulé funkční období (2015 až 2019) k nahlédnutí u předsedy 

JčKKS  

- dotační tituly a jejich čerpání za roky 2015 - 2019 

- v letech, ve kterých byla ztráta, se kryly výsledky hospodaření z uplynulých let 

 

4. Volba předsedy JčKKS  

- Jediný kandidát – Jiří Bláha  

- Hlasování:  pro 15,  zdrželo se 1,  proti 0 - Jiří Bláha opětovně zvolen 

 

5. Volba členů VV JčKKS 

-  Do výkonného výboru navrženo 7 členů – Ilona Hanáková, František Vašíček, Oldřich 

Hendl, Hana Kyriánová, Tomáš Vašek, Miloš Navrkal, Josef Svoboda  



Podpisem jmenovaný vyjadřuje souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním osobních údajů (jména, příjmení, oddílu a 

podpisu) a souhlas s využitím těchto osobních údajů pro účely evidence a zpracování. Účastníci akce byli seznámeni s možnými 

riziky, zejména při použití elektrických spotřebičů (varná konvice), s povinnostmi při vyhlášení požárního poplachu či evakuace a 

s možností poskytnutí první pomoci při vzniku úrazu i poranění.   

- Proběhlo samostatné hlasování:  

 

František Vašíček – pro  9,  zdrželo se 3,  proti 3   

Josef Svoboda -  pro  6,  zdrželo se 7,  proti  2  

 

Ostatní členové výboru zvoleni jednomyslně  –  pro 10,  proti 0,  zdrželo se 6  

 

Do výboru zvoleni:  Ilona Hanáková, Hana Kyriánová, Tomáš Vašek, Oldřich Hendl, Miloš 

Navrkal, František Vašíček 

 

6. Diskuze 

 

- Veškeré platby provádět pouze elektronicky, včetně např. startovného v MJčk jednotlivců  - 

hlavní přínos v jednoduchosti a přehlednosti, odpadá administrativní zátěž pro pořádající 

oddíly, …..  

- Termínové kalendáře  -  stále se opakující problém v termínech konání MO a MJčk 

jednotlivců ……  

- MJčk jednotlivců  – kategorie muži a ženy – finále ano/ne, jednodenní/dvoudenní, …..  

- Odkládání utkání v dlouhodobých soutěžích – kolik/z jakých důvodů/podmínky – COVID  

-  Český pohár dorostu – místo k dohledání na stránkách ČKA 

 

7. Usnesení SZO JčKKS 

- Návrh: na funkci STK se bude postupně připravovat Josef Svoboda, zaučovat ho bude 

František Vašíček. 

- Návrh: mistrovství okresů jednotlivců odehrát do konce kalendářního roku – obeslat 

jednotlivé OKS.  

- Návrh: obeslat oddíly v Jč kraji - dotazník  - formát  MJč kraje jednotlivců v kategoriích muži 

a ženy - finále MJčk  ano/ne, pokud ano - ve stejný den/ ve dvou dnech, 8/12 postupujících 

do finále. 

- Návrh:  do Statutu JčKKS doplnit možnost elektronického hlasování zástupců oddílů  

 

Hlasování o návrzích: 

Všechny návrhy postupně jednomyslně odsouhlaseny - pro 16, proti 0, zdrželo se 0 

 

8. Závěr  

SZO bylo ukončeno v 18:30 hod.  

 

 

Zapsala:   

Ilona Hanáková, v.r.  

 

 

 

 

 

 


