Zápis ze schůze výboru oddílu kuželek TJ Lokomotiva Česká Třebová
konané 24. dubna 201 v 19.30 hodin.
Přítomni: Hetych J.st. (JHs), John J. (JJ), Kolářová K. (KK), Hetych J. ml. (JHm)
Omluveni: Fiurášek J. (JF)
1. Kontrola usnesení
Všechna usnesení splněna.
2. Platba členských příspěvků
Projednána aktuální situace v úhradách členských příspěvků. K dnešnímu dni dluží členové takto:
Holanec (700,-), Hýbl M. (200,-), Hýbl D. (1200,-), Jánová (700,-), Jiroušek (700,-), Markl (700,-),
Nenov (700,-), Pihík (700,-), Vondrouš (490,-), Šalda (100,- nebo 700,- pokud hraje)
a Wiedermannová (1200,-).
Neplacení členských příspěvků je hrubým porušením stanov TJ a bude odpovídajícím
způsobem řešeno po termínu splatnosti uvedeném níže.
Usnesení 140424-1
Výbor oddílu stanoví, že členové družstva musí uhradit dlužné příspěvky nejpozději do
31. května 2014. V případě neuhrazení dlužných částek ve stanoveném termínu nebudou tito
členové zařazeni na žádnou soupisku družstva, což bude následně zohledněno při podání
přihlášek družstev do mistrovských soutěží soutěžního ročníku 2014-2015.
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
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.
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
Usnesení 140424-3
Výbor oddílu pověřuje Jiřího Hetycha st. k vybírání příspěvků od neregistrovaných hráčů
(členů oddílu).
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
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).
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
3. Mistrovství ČR juniorek
Projednána organizace mistrovství republiky.
Jiří Hetych st. informoval o stavu zajištění akce (účast starosty, kabelové televize, ceny apod.).
Jiřímu Hetychovi a Václavu Horkovi za zajištění akce bude vyplacena odměna ve výši 1000 Kč.
Usnesení 140424-5
Výbor oddílu schvaluje vyplacení odměny Jiřímu Hetychovi st. a Václavu Horkovi, každému
1000 Kč za zajištění průběhu mistrovství republiky.
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování

4. Soutěžní ročník 2014-15
Družstvo žen: zatím v sedmi. Je nutné pokusit se sehnat alespoň jednu novou hráčku.
Družstvo mužů „A“: přihlásit.
Družstvo mužů „B“: přihlásit podle situace.
Dorost: přihlásit.
Přihlášky do ligových soutěží zašle J. John.
Pro ligové soutěže budou hrát spolu muži Č. Třebové a Rybníka. Proti nim družstvo žen.
5. Různé
a) Pronájem kuželny pro TJ Sokol Rybník
Výbor schválil smlouvu o pronájmu pro TJ Sokol Rybník (cena shodná jako v loňském ročníku).
b) Úhrada pro účastníky M ČR
Účastníkům a jedné osobě doprovodu se hradí jízdné vlak (v případě dvou a více osob kilometrovné
ve výši 4 Kč/km), nocleh (max. 500 Kč) a startovné.
Zápis byl vyhotoven 24. 4. 2014
Zapsal: Jiří John, předseda oddílu
Správnost zápisu ověřil: Kateřina Kolářová

