
Platná a sledovaná usnesení výboru oddílu kuželek 
TJ Lokomotiva Česká Třebová 

(aktualizováno k 8. 9. 2015) 
 
 
Usnesení 130508-8 
VV schválil výši úhrad s účinností od 1. července 2013 takto: 
pro mistrovská utkání všech družstev náleží cestovné ve výši 4 Kč za 1 km, stravné se nevyplácí; 
pro ostatní akce bude stanovena výše úhrad individuálně případ od případu včetně cestovného, 
noclehů, startovného apod. Žadatel předloží svoji žádost předsedovi nebo místopředsedovi, který 
zajistí informování členů VV a oznámí žadateli rozhodnutí. 
 
Usnesení 131123-1 
Výbor oddílu stanoví, že pokud hráč nemá zaplacené příspěvky a je osloven vedoucím družstva, 
aby nastoupil z důvodu nedostatku hráčů družstva, musí takový hráč uhradit oddílový příspěvek za 
příslušný měsíc, ve kterém start uskutečnil. Vedoucí družstva je povinen okamžitě informovat 
o takové situace pokladníka oddílu. 
 
Usnesení 140424-2 
Výbor oddílu stanoví, že vedoucí jednotlivých družstev budou sledovat a vybírat členské příspěvky 
od hráčů, které mají na soupisce družstva a od těch, kteří hrají jako náhradníci a zároveň nejsou 
uvedeni na žádné soupisce jiného družstva. 
 
Usnesení 140424-3 
Výbor oddílu pověřuje Jiřího Hetycha st. k vybírání příspěvků od neregistrovaných hráčů (členů 
oddílu). 
 
Usnesení 140424-4 
Členské příspěvky aktivních hráčů (hrajících mistrovskou soutěž) budou uhrazeny v těchto 
termínech: 

a) jarní část soutěžního ročníku do 28. února příslušného roku (700 Kč); 
b) podzimní část soutěžního ročníku do 31. října příslušného roku (500 Kč). 

 
Usnesení 140826-1 
Člen oddílu registrovaný v ČKA, který má splněny všechny povinnosti vůči oddílu (např. uhrazeny 
členské příspěvky apod.), má v příslušném kalendářním roce právo na příspěvek k uhrazení své 
účasti na nemistrovských soutěžích až do výše 400,- Kč (lze využít na startovné nebo cestovné). 
Výdaj je nutno doložit účetním dokladem. 
 
Usnesení 140826-3 
Při konání utkání, turnaje či jakékoliv jiné akce (dále jen „akce“), při které se hrají kuželky, je 
v přízemí budovy kuželny zakázáno kouření v době od dvou hodin před zahájením akce až do jedné 
hodiny po skončení akce. 
 
Usnesení 150505-1 
Výbor oddílu pověřuje J. Hetycha st. zastupováním oddílu kuželek ve výboru TJ Lokomotiva. 
 
Usnesení 150505-2 
Výbor oddílu schvaluje úhradu za režijní průkaz osobě, která je aktivním hráčem (hrají 
mistrovskou soutěž družstev a jednotlivců) nebo se účastní jako doprovázející osoba soutěží 
mládeže (např. doprovod na turnaj PMN, ČPD a VčPM), v případě, že celková cena jízdného za 
účast ve výše vyjmenovaných případech v době od 1. března kalendářního roku do 28. února 
následujícího kalendářního roku dosáhne částky, kterou taková osoba musí uhradit za režijní 
průkaz (500 Kč nebo 1000 Kč). 



 
Usnesení 150505-3 
V případě, kdy město nepodpoří finančně akce „Liga J. Holce“ a „Memoriál B. Demela“, bude 
snížen koeficient „P“ ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice o stanovení odměny za organizaci 
a zajištění pronájmu kuželny ze dne 1. září 2009 na hodnotu P=0,5. 
 
Usnesení 150908-1 
Výbor oddílu schvaluje vybírání vratné zálohy za skříňku ve výši 250 Kč. 
 


