ZÁPIS z 11. jednání výboru PlKKS

konaného dne: 27.4.2018
místo konání: kuželna TJ Slavoj Plzeň
Přítomni: Müllerová Ljubica, Kotalová Eva,
Vrabec Milan, Bok Karel, Koubský Jan, Vavřička Jiří

Program:
•

Kontrola zadaných úkolů

•

Ukončení funkce předsedy PlKKS

•

Příprava SZO 2018

•

Úkol

1.Kontrola zadaných úkolů
Úkol přidělení dotací nebyl projednán, bude opět zadán k případnému novému zpracování
jako nový úkol, ostatní úkoly byly splněny v daném termínu.
2 .Ukončení funkce předsedy PlKKS
Vzhledem k ukončení činnosti předsedy PlKKS M. Vrabce z časových důvodů, o které byl VV
informován na poslední schůzi výboru, byl do VV kooptován Jiří Vavřička, který se souhlasem všech
členů VV byl navržen na výkon funkce nového předsedy PlKKS. Jeho definitivní schválení musí být
projednáno a schváleno na nadcházející SZO 2018.
Stávající předseda nepovažuje za vhodné, aby do dalšího dění svazu a tedy i nadcházející SZO
zasahoval, všem členům výboru poděkoval za dlouholetou spolupráci a pomoc při výkonu jeho
funkce. Stejně tak byla spolupráce s předsedou všemi členy výboru hodnocena kladně a rovněž
vyslovili poděkování za veškeré jeho aktivity, kterými přispěl ke zlepšení činnosti svazu.

3.Příprava SZO 2018
Tak jako v letech předcházejících si jednotliví členové VV připraví zprávy za činnost svých
komisí a své agendy, zprávu za činnost výboru zpracuje Karel Bok.
V letošním roce se bude SZO konat na kuželně Škoda Plzeň.

3. Organizační záležitosti
1. Příspěvky za družstva mládeže –vzhledem ke skutečnosti, že od soutěžního ročníku
2018/2019 dochází ke zrušení poplatku za nepostavení družstva, které bylo odsouhlaseno
na SZO 2017, bude pro mládež vyčleněna částka 20.000,- Kč, která bude rozdělena dle
předem stanoveného klíče – jako podklad bude využita statistika, která je každoročně
zpracovávána J. Koubským.
2. Ukončení činnosti hospodáře bylo s p. Müllerovou projednáno a po vzájemné dohodě bude
funkci zastávat i nadále.

Úkoly:
1. Opětovné projednání a případné zajištění zbývajícího úkolu zadaného na posledním
výboru, tj.
•

Přidělení dotací – e-mail na ligová družstva

T : 31.1.2018

Z: K. Bok

2. Všichni členové výboru zajistí příslušné zprávy na nadcházející SZO 2018
T: 18.5.2018

Termín příští schůze výboru bude upřesněn dle časových možností jednotlivých členů.

V Plzni 30.4.2018
zapsala L. Müllerová

