Zápis z jednání Výkonné rady České kuželkářské asociace
Datum:

28. 9. 2017

Místo:

Česká Třebová

Přítomni:

členové VV ČKA, Petr Lang (kandidát na předsedu DK), zástupci 10 krajů, omluveni zástupci
PKS, KvKKS, LKKS, KKKS (viz. prezenční listina)

Program
1. Zahájení a volba zapisovatele
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Zpráva o činnosti VV ČKA
4. Zpráva o hospodaření ČKA
5. Volba Disciplinární komise ČKA
6. Právní subjektivita KKS
7. Elektronická evidence členské základny
8. Diskuze
9. Usnesení VR ČKA
10. Závěr

Zápis
1. Zahájení a volba zapisovatele
Jednání zahájil prezident ČKA Jiří Jančálek, který přivítal všechny přítomné. Proběhla volba zapisovatele,
kterým byla jednohlasně zvolena Ludmila Johnová, která se hned ujala své funkce.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Generální sekretářka ČKA Jana Holubová provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulé VR, která proběhla
13. 6. 2017 v Zastávce u Brna. Konstatovala, že všechny úkoly byly splněny.

3. Zpráva o činnosti VV ČKA
Zprávu o činnosti VV ČKA přednesl prezident ČKA Jiří Jančálek. Vzhledem k tomu, že se jedná o první
zasedání VR s novým VV, představil jednotlivé členy VV. VV bude spolupracovat s kraji, v jeho výhradní
působnosti bude zabezpečovat celostátní soutěže, státní reprezentaci a styk s organizacemi nad námi
(ČUS, NBC, WNBA).

4. Zpráva o hospodaření ČKA
Připravenou zprávu přednesla předsedkyně EK Blanka Mašková. Upozornila na to, že pokud byly na
nějakou akci využity finance MŠMT, musí tato skutečnost být (např. v rozpise) uvedena.
Prezident ČKA Jiří Jančálek informoval o tom, že budou navýšeny příspěvky krajům. Rovněž informoval o
návrhu, kdy by kraje kontrolovaly financování ČKA – jednalo by se o zástupce tří krajů, které by se
střídaly. Zvoleny byly tyto kraje: Zlínský, Moravskoslezský + Olomoucký, Jihočeský.

5. Volba disciplinární Komise ČKA
Jiří Jančálek uvedl tento bod. Kandidát na předsedu Disciplinární komise Petr Lang představil sebe a členy
DK. VR zvolila jednomyslně Disciplinární komisi.

6. Právní subjektivita KKS
Předseda Sportovně-technické komise Hanuš Slavík nebyl přítomen, bod uvedl prezident ČKA Jiří
Jančálek. Informoval o tom, že právní subjektivitu nyní mají JM a MS krajský kuželkářský svaz, další kraje
žádost podaly, chybí PlKKS, KKSUl, KKKS, LKKS, KKSZ.

7. Elektronická evidence členské základny
Předseda Mediální a marketinkové komise Petr Streubel představil nový online režim elektronické
evidence. Kraje mají předat žádost o kontrolu uvedených údajů oddílům.
Adresa online evidence je evidence.kuzelky.cz, hlášení chyb a požadavky na heslo lze zasílat na adresu
evidence@kuzelky.cz. Zmíněno bylo také do budoucna plánované zrušení papírových registračních
průkazů.

8. Diskuze
Předsedové Komisí vystoupili se svými příspěvky.
Ústecký kraj (J. Berezněv): Pořádají pravidelně soutěže a akce pro školy. Co se týče rozdělování peněz na
mládež do krajů, varují, aby někdo nekřičel, že třeba právě z tohoto důvodu někdo dostane víc.
K. Bok: Požaduje zrušení 16bodového zápisu, mělo by se to v krajích sjednotit.
Jihočeský kraj (O. Hendl): Problém s termínovým kalendářem u individuálních mistrovství. Někde je okres
či kraj v lednu, ale republika až v květnu.
Otázka, zda zachovat podmínku mládeže v ligovém rozpise.

9. Usnesení VR ČKA
Výkonná rada ČKA schvaluje:
-

jednorázové zvýšení dotace KKS na 500 000 Kč

-

zprávu o činnosti VV ČKA

-

zprávu o hospodaření ČKA

Pověřuje
-

zástupce 3 krajů, kteří provedou kontrolu hospodaření ČKA před příštím zasedání VR ČKA –
Olomoucký + Moravskoslezský, Zlínský, Jihočeský

Zvolila
-

Disciplinární komisi ve složení Petr Lang (předseda), Petr Dobeš a Dalibor Dvorník.

Ukládá
-

KKS zaslat do 31. 12. návrh rozpočtu na rok 2018

-

KKS aktualizovat adresáře funkcionářů a kuželen (klubů)

-

VV zabývat se připomínkami vznesenými přítomnými delegáty

Hlasování o usnesení:

proti
0
zdržel se
1
pro
21
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

10. Závěr
Jiří Jančálek všem poděkoval za účast a popřál šťastný návrat.

Zapsala: Ludmila Johnová
Česká Třebová, 28. 9. 2017

Jiří Jančálek v. r.

Jana Holubová v. r.

prezident ČKA

generální sekretářka ČKA

