Zápis ze schůze výboru oddílu kuželek TJ Lokomotiva Česká Třebová
konané 8. května 2013 v 15 hodin.
Přítomni: Fiurášek J. (JF), Hetych J. ml. (JHm), Hetych J.st. (JHs), John J. (JJ), Kolářová K.
(KK)
Omluveni: 1. Kontrola usnesení
Všechna usnesení splněna.
2. Reklama Koníček
Projednán návrh na uzavření smlouvy za umístění reklamy na 2 roky za cenu 500 Kč za 1 m2 a rok,
což v předpokládané ploše 8 m2 činí 4000 Kč/ročně.
Usnesení 130508-1
VV schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy ve výši 500 Kč za 1 m2 a rok s platností
na dva roky.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
3. Změna oddílové příslušnosti
JHm přednesl žádost o změnu oddílové příslušnosti z důvodu účasti SKK Náchod na světovém
poháru, kde podmínkou účasti hráče je jeho odpovídající oddílová příslušnost (zatím v SKK
Náchod hostoval). S ohledem na skutečnost, že JHm nemá zájem hrát v letošním ročníku za náš
oddíl, bude mu dán souhlas se změnou oddílové příslušnosti za podmínky, že SKK Náchod uhradí
částku ve výši stanovené dle Přestupního řádu ČKA (věk 34 let, průměr 580,9 kuželek, neoficiálně
spočítané odstupné dle čl. 8 Přestupního řádu ČKA činí 7 800 Kč). Změna oddílové příslušnosti
nemá vliv na jeho členství v našem oddílu. JHm bude nadále platit oddílové příspěvky (za trénink)
ve výši 1200 Kč/za půl roku.
Usnesení 130508-2
VV souhlasí se změnou oddílové příslušnosti Jiřího Hetycha, nar. 30. 12. 1978, reg. č. 10853.
Žádost o změnu oddílové příslušnosti bude podepsána následně po uhrazení částky stanovené
dle Přestupního řádu ČKA ze strany SKK Náchod.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
4. Přihlášky družstev do lig 2013-14
Po diskuzi na hráčské schůzi budou družstva mužů a žen přihlášena do ligové soutěže 2013-14.
Usnesení 130508-3
VV ukládá
a) JJ vyplnění přihlášek pro ligové soutěže a jejich odeslání do 15. května 2013,
b) KK zajištění úhrady startovních poplatků za obě družstva do 15. května 2013.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
5. Vysušení zdiva kuželny u silnice
Diskutována potřeba opravy fasády budovy kuželny směrem k silnici. JHs nabídl, že zjistí
podmínky pro izolaci zdi od silnice – cenu. V případě obdržení příspěvku na údržbu od ČKA, bude
řešeno.
Usnesení 130508-4
VV pověřuje JHs jednáním ve smyslu zajištění cenových nabídek na vysušení zdiva kuželny.
Případné odsouhlasení realizace akce bude provedeno per rolam prostřednictvím e-mailu
jednolivými členy VV.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování

6. Nákup hracího materiálu
Projednány finanční možnosti nákupu kuželek a koulí. Prozatím doporučeno zakoupit 4 sady
kuželek a další materiál na ošetřování drah.
Usnesení 130508-5
VV schvaluje nákup 4 sad kuželek, provazů a dalšího spotřebního materiálu.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
7. Žádost TJ Sokol Rybník
TJ Sokol Rybník požádal o možnost hrát svá mistrovská utkání 3. ligy na naší kuželně. Projednáno
s předsedou oddílu kuželek.
V souvislosti s tím bylo dohodnuto, že všechna družstva budou hrát v jeden den, a byl stanoven
pořad a začátky ligových utkání na naší kuželně takto:
TJ Sokol Rybník od 9.00 hodin,
TJ Lok. Č. Třebová ženy od 12.30 hodin a
TJ Lok. Č. Třebová muži od 16.00 hodin.
Usnesení 130508-6
VV schvaluje pronájem kuželny na ligová utkání a treninky členů TJ Sokol Rybník ve výši
6 Kč za každých 10 hodů příslušné discipliny, tj. 72 Kč za 120 hs a pověřuje JJ sepsáním
návrhu smlouvy o pronájmu.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
8. Valná hromada ČKBF a ČKA
JJ informuje o konání Valné hromady ČKBF a ČKA dne 15.6.2013. Za náš oddíl se účastní JHm.
Vyplnění listinného pověření delegáta pro JHm zajistí JHs včetně předání souvisejících materiálů
(přeposlány mailem 9. 5. 2013).
Usnesení 130508-7
VV schvaluje nominaci JHm na VH ČKBF a ČKA.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
9. Náhrady
VV projednal výši úhrad (cestovné, startovné apod.) při účasti našich registrovaných hráčů na
mistrovských utkáních a jiných turnajích.
Usnesení 130508-8
VV schválil výši úhrad s účinností od 1. července 2013 takto:
a) pro mistrovská utkání všech družstev náleží cestovné ve výši 4 Kč za 1 km, stravné se
nevyplácí;
b) 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.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
10. Údržba
Projednána výše odměny I. Šaldovi za údržbu drah.
Usnesení 130508-9
VV schválil odměnu I. Šaldovi za údržbu drah ve výši 2000 Kč měsíčně a pověřil JHs
kontrolou kvality odvedené práce.
11. Různé
a) Projednána potřeba získat kvalifikace trenérů III. třídy. Možnosti zjistí JJ a bude informovat.
Zápis byl vyhotoven 11. 5. 2013
Zapsal: Jiří John, předseda oddílu
Správnost zápisu ověřil: Kateřina Kolářová

