
USNESENÍ VH ČMBS SEKCE KARAMBOL 

 

konané dne 7. září 2013 aula ČUS Strahov Praha 

 
ad.1  Schválení programu VH   
          VH schválila program VH předložený VV sekce 

 
ad.2 Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise.  

2.1 VH zvolila pracovní předsednictvo - pánové Šlambor A., Bača M., Fořt M.,  
Tůma J., Červenka M. 

        2.2 pracovním předsednictvem zvolen předsedající VH - p.Šlambor A. 
            2.3 VH zvolila členy mandátové a volební komise - předseda p.Mrkvička J. členové  
            pánové Ing.Kočička P., Mikysa J. 
            2.4 pracovní předsednictvo pověřilo zápisem - p. Mikysa J. 
            2.5 VH bere na vědomí složení návrhové komise dle čl.6 jednacího řádu 
 
ad.3  Zpráva mandátové komise  

3.1 VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášení řádné VH 
3.2 pozváno 62, přítomno 36 (potřebná většina hlasování 19) 

 
ad.4  Zpráva prezidenta sekce 

4.1 VH vzala na vědomí  zprávu KRK - p.Mikysa J.    
VH schválila podstoupit jednání o nedobytnosti archivu ČMBS VV ČMBS, 
p.Hovorka byť zapsán v prezenční listině se VH nezůčastnil 
4.2 VH vzala na vědomí zprávu sportovního ředitele sekce STK - p.Bača M. 
4.3 VH vzala na vědomí  zprávu presidenta sekce - p.Šlambor A. 

            VH vzala na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení VH 3.6.2012 - p.Šlambor A. 
4.4 VH vzala na vědomí nové kluby sekce      

 ANAG Praha, BC AJETO Nový Bor,  SK Billard Tábor, TJ Dvůr Králové 
 
ad.5  Diskuze   

5.1  VH vzala na vědomí příspěvky delegátů pánové Mrkvička J., Ing.Kočička P., 
Burian V., Růžička V.,Šlambor A., Vitouš J. Šanda L.  k problematice soutěží apod. 
5.2  VH schválila a pověřila VV sekce zapracováním do SŘ, zadávání hráčů 
v extralize, domácí první, hosté doplňují druzí  
5.3. VH vzala na vědomí nominaci VČO p.Mrkvička J. - nominaci na prezidenta 
sekce a svazu p.Šlambor A. 
5.4 VH schválila podat tyto návrhy na VH svazu: 
- klíč dělení finančních prostředků 60karambol 30pool 10snooker 
- snížení čl.příspěvku klubu na 1000,- , ale nově vybírat za každý druh sportu 



5.5 VH schválila tato rozpočtová pravidla: 
- startovné 500,- za aktivního hráče klubu, 200,- pak přerozdělit zpět oblastem, 
pravidla použití a čerpaní stanovuje VV sekce a VV oblasti 
- příspěvek sekce 1000,-  klubu na náklady spojené se zajištěním delegáta klubu na 
všech VH v daném roce 

 - platby čl.příspěvků a startovného v lednu, fakturou sekce-svazu na klub 
- rozpočtová pravidla, základní tzv.existenční minimum sekce 75tis VV sekce 75tis 
CEB,JVG 150tis podíl na VV svazu, dále pak základní klíč dělení 1:1 repre-doma, 
doma dále 1:1 MS/VS, v kapitolách pak upřednostnění juniorů a MS 

 
ad.6    Představení kandidátů do volených funkcí  

 VH vzala na vědomí navrhované kandidáty plénem 
 
ad.7  Volba do funkcí VV svazu a KRK dle schválení stanov ČMBS  
            7.1 VH zvolila prezidentem sekce - p.Šlambor A. 
            7.2 VH zvolila sportovním ředitelem sekce - p.Bača M. 
 7.3 VH zvolila viceprezidentem sekce - p.Bača M. 
            7.4 VH zvolila předsedou KRK sekce - p.Mikysa J. 

7.5 VH zvolila členem KRK sekce - p.Fořt M.  
7.6 VH vzala na vědomí, že členem VV sekce je i GS svazu volený VH svazu  

 
ad. 8.  Zpráva volební komise.  

VH vzala na vědomí zprávu - volby proběhly řádně bez připomínek 
  
ad. 9.   Návrh a schválení usnesení VH.  

VH schválila usnesení VH sekce 
 

V Praze Strahov aula ČUS 07.09.2013                      
 
návrh a zápis usnesení předseda návrhové komise - p.Šlambor A. 

 
člen návrhové komise - pánové Bača M., Fořt M., Tůma J., Červenka M. 


