
 ZÁPIS Z VH ČMBS SEKCE KARAMBOL 

Bod 1   VH ČMBS sekce karambol 07.09.2013  

Bod 2    Volba pracovního předsednictva : pánové Šlambor A., Tůma J., Červenka M., Bača M., Fořt M.
 předsednictvem zvolen předsedající p.Šlambor A. a zapisovatel p.Mikysa J.   

 Volba mandátové a volební komise: pánové Mrkvička J., Ing.Kočička P., Mikysa J. 
 předseda komisí p.Mrkvička J.         

 Návrhová komise dle jednacího řádu ve složení pracovního předsednictva. 

Bod 3  Zpráva mandátové komise :  pozváno 62, přítomno 36 (potřebná většina hlasování 19) 

Bod 4  Zpráva prezidenta sekce         

 - Zpráva KRK - p.Mikysa J. VH schválila podstoupit jednání o nedobytnosti archivu ČMBS VV 
ČMBS, p.Hovorka zapsán v prezenční listině, ale nebyl přítomen od samého začátku           

- Zpráva sportovního ředitele soutěží STK - p.Bača M.                  

- Zpráva prezidenta sekce a kontrola usnesení předchozí VH - p.Šlambor A.              

- představení nových klubů dle prezenční listiny 

Bod 5   Diskuse 

- p.Mrkvička J. vyzvedl kvalitu a vítečnou práci ředitele soutěží sekce STK p.Bači M. 

 - ing.Kočička P.zadávání hráčů extraliga, domácí první, hosté doplňují druzí, zapracovat do SŘ 

- p.BuriánV. rovnost obsazení klubů Čech-Moravy v extralize MS TD družstev, proč 8 družstev 

- p.Šlambor A.dokument MS TD LIGOVÉ SOUTĚŽE 2013-14 z 1.5.2013 na JVG, ano 4+4 tak je i 
návrh, odstoupením  družstva z TOP8 postupuje další v pořadí rovnocenné umístění a GP. 
Ostatní družstva NLC a NLM nebyla po odstoupení TJ BC Ponětovic dodatečně kontaktována 
zda náhodou nemá někdo zájem, v přihlášce byla tato data již požadována. VV sekce rozhodl 
o zařazení TJ Náchod dle těchto regulí.Naplněnost soutěží od shora dolu,nutností,není možná 
degradace odstoupením jednoho družstva ze soutěže a hrát soutěž krácenu v 7-mi. apod.  

- p.Růžička V. k tématu posoudit možnosti znovu zavedení II.ligy i s nižší obsazeností od 2014  

- p.Vitouš J. objasnil možnost reklamy na JVG a navrhl odměnu 100tis.p. Mrkvičkovi J. 

- p.Šlambor A. požádal delegáty o větší zapojení svých členů na „Diskusním fóru“ na JVG 

- p.Šanda L. klesající úroveň MR jednotlivců,nezájem hráčů,hráči s nízkou výkonností, co dál ? 

- p.Šlambor A., SŘ obecně umožňují omezení účasti i v open pro nízkou výkonnost hráčů, 
volba je umožněna a ponechána na možnostech pořadatele 

- p.Mrkvička J.navrhl z pověření VČO Aleše Šlambora na prezidenta sekce i prezidenta ČMBS 

  Diskuze k návrhu na financování svazu, sekce, oblastí  

- p.Šlambor obecný návrh rozpočtových pravidel, SVAZ VV svazu 300tis.dotační a nákladový  
klíč  50/40/10, SEKCE VV sekce 75tis režie CEB,JVG 75tis podíl za sekce na VV svazu 150tis. 



dále je předpoklad dělení prostředků REPRE-DOMA 1:1, DOMA pak VS / MS 1:1, s tím že jsou 
v jednotlivých oddílech upřednostněni junioři a MS. 

- pro nepřehlednost většiny předřečníků návrh z pléna, návrh VH svazu na klíč 60/30/10 

 - p.Šlambor A. na VH svazu navrhnout snížení  platby za oddíl na 1 000,- Kč, nově ale platba za 
každý druh sportu 

- p.Šlambor A. odsouhlasit „startovné“ za aktivního hráče v sezóně na 500,- Kč s tím, že 200,- 
bude přerozděleno a vráceno zpět do oblasti VV pořádání přeborů atd…, čerpání tohoto 
kreditu zpětně po předložení vyúčtování 

- p.Šlambor A. příspěvek sekce 1000,- klubu, na náklady spojené se zajištěním delegáta klubu 
na všech VH v kalendářním roce, nutná potvrzená účast prezenční listinou 

- p.Šlambor A. návrh rozpočtových pravidel VV oblastí očekávám od předsedů oblastí, 
prostředky budou použity v oblasti 1. k zajištění chodu /přiměřeně/  2. ostatní pořádání 
sportovních akcí  

- p.Mrkvička J. návrh platby za klub provádět v lednu souhrnně u všech poplatků  

- p.Šlambor A. bude tedy řešeno vystavením faktury za ČMBS  na klub, členský příspěvek 
svazu,  startovné za hráče včetně uplatnění případného bonusu za delegáta 

- o všech návrzích hlasováno současně,  hlasování 34 pro, 2 proti 

Bod 6,7 Představení kandidátů do volených funkcí       
 Volba do funkcí VV sekce a do KRK, dle schválení stanov ČMBS na probíhající VH svazu 

 - prezident sekce - Aleš Šlambor - schválen opt. většinou 

- sportovní ředitel sekce (STK) - Miroslav Bača - schválen opt. většinou 

- viceprezident sekce - Miroslav  Bača - schválen opt. většinou 

- člen VVS - GS ČMBS - podle stanov volí VH ČMBS 

- předseda KRK sekce - Jiří  Mikysa - schválen opt. většinou 

- člen KRK sekce - Milan Fořt -  schválen opt. většinou 

Bod 8  Zpráva volební komise 

- předseda volební komise p.Mrkvička J., konstatoval platnost volebních výsledků   

Bod 9    Návrh a schválení usnesení VH sekce 

- předsedající a předseda návrhové komise p.Šlambor A. přednesl návrh usnesení 

- návrh usnesení odsouhlasen - hlasování 100% všech přítomných delegátů 

Bod 10 Závěr VH sekce 

- předsedající p.Šlambor A.  prohlásil VH sekce karambol za ukončenou. 

V Praze Strahov aula ČUS 07.09.2013                                                             zapisovatel Jiří Mikysa         
                   ověřil předsedající Aleš Šlambor 


