Zápis ze schůze výboru oddílu kuželek TJ Lokomotiva Česká Třebová
konané 5. května 2015 v 19.00 hodin.
Přítomni: J. Fiurášek J., J. Hetych ml., J. Hetych st., J. John, K. Kolářová
Omluveni:

1. Kontrola usnesení
Všechna usnesení splněna.

2. Informace J. Hetycha st.
J. Hetych st. informoval o průběhu výborové schůze TJ Lokomotiva. Výbor oddílu vzal na vědomí.
Předseda navrhl, aby J. Hetych st. zastupoval oddíl kuželky ve výboru TJ Lokomotiva.
Usnesení 150505-1
Výbor oddílu pověřuje J. Hetycha st. zastupováním oddílu kuželek ve výboru TJ Lokomotiva.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování

3. Informace o hospodaření oddílu
Informaci o výsledku hospodaření oddílu podal K. Kolářová. Hospodářský výsledek + 38 tis. Kč.
V letech 2015 a 2016 zbývá uhradit dvě splátky po 60 tis. Kč.

4. Přihlášky družstev do soutěžního ročníku 2015-2016
3.1 Ligové soutěže
Po vyhodnocení možností oddílu bude do ligových soutěží řízených ČKA přihlášeno družstvo
mužů (2. KLM sk. B; vedoucí Martin Podzimek, trenér Jiří Hetych ml.) a družstvo žen (1. KLZ;
vedoucí Alena Holcová; trenér Jiří John).
Družstvo dorostu oddíl přihlašovat nebude (zůstává pouze jeden dorostenec).
Hrací dny: družstvo mužů bude hrát společně s družstvem TJ Sokol Rybník; Č. Třebová od 14
hodin a Rybník od 10 hodin.
Úkoly:
a) Přihlášky zpracuje a zašle v termínu do 15. května předseda oddílu.
b) J. Hetych st. zajistí prostřednictvím TJ úhradu startovného za obě přihlášená družstva.
3.2 Krajské soutěže
Oddíl přihlásí jedno družstvo mužů a dvě družstva mládeže do Východočeského poháru
mládeže. Případné další přihlášení např. čtyřčlenného družstva záleží na zájmu samotných hráčů.
Pokud bude, lze přihlásit další družstvo.
Úkol:
Přihlášky a úhrady startovného zajistí J. Hetych st. Zároveň je pověřen účastí na aktivu STK.

5. Příspěvky hráčům s režijním průkazem ČD
Projednána možnost přispět „režistům", kteří jsou aktivními hráči (hrají mistrovskou soutěž
družstev a jednotlivců) nebo se účastní jako doprovázející osoba soutěží mládeže (např. doprovod
na turnaj PMN, ČPD a VčPM), na úhradu nákladů spojených s roční úhradou režijního průkazu
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).
Výbor oddílu tuto věc podpořil.

Usnesení 150505-2
Výbor oddílu schvaluje úhradu za režijní průkaz osobě, která je aktivním hráčem (hraje
mistrovskou soutěž družstev nebo jednotlivců) nebo se účastní jako doprovázející osoba
soutěží mládeže (např. doprovod na některou mistrovskou soutěž, 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).
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování

6. Pořádání „Ligy J. Holce“ a „Memoriálu B. Demela“
J. Hetych st. informoval, že město bude zřejmě měnit svoje priority na úseku finanční podpory
některých oddíly pořádaných akcí. Novým trendem je zvýšení podpory zejména soutěží a akcí pro
mládež do 18 let. V této souvislosti je obava, zda startovné vybírané u výše uvedených soutěží bude
dostatečné pro zajištění cen a odměny pro organizátory obou akcí tak, aby nedošlo ke snížení jejich
kvality a případně i ke snížení motivace jejich dalšího pořádání. Výbor oddílu vyslovil svoji vůli
obě soutěže zachovat i do budoucnosti a k tomu přijal následující usnesení, které zajistí stávající
kvalitu cen i organizace obou soutěží.
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.
Hlasování: 5 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování

7. Různé
a) J. Hetych st. informuje o výměně oken a dveří. Ukončeno by mělo být před termínem konání
akce město v pohybu cca do poloviny měsíce června 2015. Soutěže na kuželně budou 22. 6. 2015.
b) Akci město v pohybu: zajišťuje A. Holcová a L. Beran.
c) Po výměně oken a dveří bude k dispozici nový klíč od kuželny u J. Hetycha st.
d) Ukončení platnosti registračních průkazů – v případě potřeby kontaktujte J. Hetycha st., který
bude posílat žádosti o vystavení nových průkazů.
e) J. Hetych st. – informace o objednání nových sad kuželek a koulí – žádáno o příspěvek ze strany
města.
Zápis byl vyhotoven 10. května 2015
Zapsal: Jiří John, předseda oddílu
Správnost zápisu ověřil: Kateřina Kolářová

