
Českomoravský billiardový svaz
The Billiard Association of the Czech Republic
Zátopkova 100/2, 160 00 Praha 6

ZASEDÁNÍ VV SK ČMBS OLOMOUC 06.10.2013

Přítomní: Aleš Šlambor - prezident sekce
      Miroslav Bača - viceprezident sekce
              František Nejedlo - generální sekretář ČMBS

PROGRAM - ZÁPIS - USNESENÍ 

1. DOMÁCÍ SOUTĚŽE

a) republikové soutěže
standardní zahájení soutěžní sezóny, zveřejnění rozlosování soutěží v termínu,
soupis vydaných dokumentů k sezóně 2013-14 zveřejněných na webu sekce
PROPOZICE TURNAJE JEDNOTLIVCŮ 2013-14 13. 8. 2013, 08.01 hod.
VS OT 3B 2013-14 4. 9. 2013, 09.09 hod.
VS 3B DRUŽSTEV 2013-14 4. 9. 2013, 09.18 hod.
MS TD DRUŽSTEV 2013-14 8. 9. 2013, 09.09 hod.
KALENDÁŘ 2013-14 13. 9. 2013, 05.33 hod.

 rozlosování, propozice turnajů OT a MČR po ukončení uzávěrky přihlašování,
úkol do konce 10/2013 vydat soutěžní řád MS 3B DRUŽSTEV 2013-14

b) oblastní  soutěže  
standardní zahájení soutěžní sezóny, zveřejnění rozlosování soutěží v termínu,
provedena on-line namátková kontrola dodržování soutěžních pravidel a řádů

c) příprava webu sekce program na přihlašování on-line včetně uzávěrky přihlášení
pro soutěže družstev MS TD ECZ, NLČ, NLM závazně již pro sezonu 2014-15

d) ve svazu podpořit zavedení komise rozhodčích, mládeže, mediální, marketinkovou
podpora funkční součásti každého sportu, podpora všech forem práce s mládeží, 

 mediální profilace kulečníku, marketinková analýza
e) projednán návrh úpravy Manuálu SK, posílení pozice MS

2. REPREZENTACE

a) soupis vydaných dokumentů k sezóně 2013-14 zveřejněných na webu sekce
PROPOZICE REPREZENTACE 2013-14 13. 8. 2013, 12.45 hod.
KALENDÁŘ 2013-14 13. 9. 2013, 05.33 hod.

b) účast VV sekce na ANAG Billiard cup
c) aktuální priorita sekce výběr kandidátu na certifikované rozhodčí CEB
d) projednán návrh úpravy Manuálu SK, posílení pozice reprezentanta
e) schválena roční aktivní povinnost účasti reprezentanta na akci pořádané sekcí karambol,

/akce v objemu cca 1,5-2hod výuková prezentace, charitativní a benefiční akce apod.
benefiční akce zdarma, cestovní náhrady v režii sekce/



3. HOSPODAŘENÍ

a) info o stavu financí, hospodaření 01-03 a 04-06 zveřejněno na webu sekce
b) příprava podkladů na 07-09 zveřejnění do 10/2013
c) schválen transparentní účet, platba členských příspěvků a startovného fakturou svazu
d) v kontextu zápisu VV svazu schváleny cestovní náhrady, stanovena výše příspěvku 

na 5,-Kč/km při použití soukromého vozidla, pro cesty VV sekce, KRK atd.
e) odsouhlasení pokračování s doplněním info "PROJEKT KADET-JUNIOR"

schválen finanční příspěvek 5tis.Kč junior-reprezentant Adam Bača, čerpání formou
podílu cestovních výloh při účasti na EXTRALIGA družstev MS - do vyčerpání/

f) rozpočet VV sekce příspěvek na provozní náklad rozpočet 75tis/ročně
rozdělení ročních výloh 30tis prezident 30tis ředitel soutěží 15tis ostatní
prezident  - přípěvek 09-12/12 ve výši 10tis.formou faktury pronájmu kanceláře
ředitel sportu – příspěvek 09-12/12 ve výši 10tis.formou cestovních výloh
za další období budou výlohy čerpány kvartálně

g) úkol generální sekretář připraví podklady k umoření historických záloh do 10/2013
/neoprávněné čerpání sekce MT proti zákazu svazu, evidován jako náklad sekce/

h) sportovní materiál, zveřejněné dokumenty na stránkách sekce
REGEST CENTRUM 21. 7. 2013, 09.00 hod.
ČMBS-VS 21. 7. 2013, 09.01 hod.
ČMBS-MS 22. 7. 2013, 16.14 hod.
NIR 8. 8. 2013, 11.41 hod.
poptávka Simonis VS byla malá, ze strany VV sekce bude připravena nová metodika

4. OSTATNÍ

a) MANUÁL - odsouhlasení a zapracování změn vč.doplňků 
b) MATRIKA - v návaznosti na připravovanou on-line matriku, začít pracovat na úpravě

Přestupního a hostovacího řádu, metodice evidence hráče - případně karet
c) ÚČET - VV sekce schválil zavedení transparentního účtu sekce - veřejně přístupný

/mimo jiné možnost vlastní kontroly provedené platby klubem, kontrola pohybů atd./
d) WEB - nasazení nové vizualizace stránek sekce JVG

 úkol pro všechny členy sekce - žádá se pomoc s doladěním detailů, komunikace na fóru

5. ZÁVĚR

VV SK bude nadále pracovat především korespondenčně,
povinnost zasedat plynoucí ze stanov 1x za šest měsíců bude samozřejmě dodržena

V  Olomouci 06.10.2013 zapsal: Aleš Šlambor prezident sekce

ověřil: Miroslav Bača viceprezident sekce
František Nejedlo generální sekretář svazu



 

 

 

 



 

 


