
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 
 

Zápis  
Ze 4. zasedání Výkonného výboru KvKKS  
Datum a čas konání : 
2. června 2011, 17:00 hodin, klubovna KK K.Vary, Náměstí republiky 4, Karlovy Vary 
Přítomni: 
Hanuš Slavík, Jaroslav Dobiáš, Martin Mojžíš, Josef Červenka, Miroslava Utikalová. 
Nepřítomni: 
nikdo 
 

1. Příprava SZO 
VV stanovil termín konání SZO 2011. SZO proběhne v úterý 21. 6. 2011 v 17.00 v Lomnici. Předseda zajistí 
místnost a poté rozešle pozvánky. Žádáme zástupce oddílů, aby si již dnes zablokovali tento termín. 

2. Průběh sout ěží 2010-2011 
VV projednal průběh dlouhodobých soutěží i soutěží jednotlivců, které v tomto soutěžním ročníku řídil. 
K průběhu soutěží ani k výsledkům nebyly vzneseny žádné námitky, stížnosti ani připomínky. 
VV proto schvaluje dosažené výsledky a konečné pořadí dlouhodobých i jednorázových soutěží jím řízených 
– Západočeská divize, Karlovarský krajský přebor, Karlovarská krajská soutěž 1. a 2. třídy a Mistrovství 
Karlovarského kraje jednotlivců. 

3. Příprava nového sout ěžního ro čníku 
Divize 
Soutěže bude řídit Plzeňský krajský kuželkářský svaz. V průběhu jednání byl osloven Plzeňský svaz 
s žádostí o vydání rozpisu. Žádosti bylo obratem vyhověno. 
Složení družstev je jasné dle výsledků a neočekávají se žádné změny. 

KvKP 
Složení je jasné a bylo dáno výsledky z právě končícího soutěžního ročníku. Žádné nestandardní postupy 
nejsou v této době signalizovány. Soutěž bude řídit Jaroslav Dobiáš. 

KvKS 1 a 2 
Dle informací by se mohlo účastnit 23-24 družstev – uvidí se dle přihlášek. 
Řízení KvKS-1 – Jaroslav Dobiáš. 
Řízení KvKS-2 – Libor Starý. 

KvKPD 
Pravděpodobně nebude vypsán. 
Je vhodné, aby zástupci oddílů měli na SZO ujasněno, zda bude oddíl stavět družstvo dorostu. 
 
Předpokládá se rozeslání přihlášek během několika dní a jejich konečný termín pro zaslání do 20. 6. 2010. 
Tak bychom na SZO už měli vědět přesné počty účastníků. 

4. Zajišt ění hospoda ření svazu 
Předseda jednal s paní Peřinou na KS ČSTV. Při jednání mu byl předložen návrh smlouvy o poskytovaném 
servisu ze strany KS ČSTV a sdělena výše nákladů, které dle výpočtu vynakládá KS ČSTV na servis 
poskytovaný našemu svazu. A tuto částku bude KS ČSTV po našem svazu jako kompenzaci vyžadovat. 
Jedná se o částku 6500 Kč za rok. Letošní dotace z ČKA byla stanovena ve výši 6200 Kč. To znamená, že 
celá dotace by ani nepokryla platbu KS ČSTV. To je pro nás zcela nepřijatelné a VV rozhodl jednomyslně 
smlouvu neuzavřít. 
Nicméně při vědomí tradičně dobrých vztahů s KS ČSTV a značně nejasné budoucí situaci VV pečlivě 
zvážil, zda smlouvu přece jen neuzavřít a KS ČSTV tak nepodpořit. Ovšem po diskusi jednoznačně potvrdil 
své původní rozhodnutí. 



Naše finance tak bude formálně spravovat ČKA a pro naše operativní hospodaření bude zřízen samostatný 
účet, který bude kvůli kontrole spravovat více členů VV. 
Požadavky na účet: vedení zdarma včetně výběrů a operací, ovládání přes internet. 
Další postup: 
- Předseda vyjedná s ČSTV rozvázání spolupráce a převod peněz pod ČKA 
- Členové VV vytipují banku a rozhodnou při jednání SZO 

5. Různé 
• Školení rozhodčích – v případě zájmu vznesou požadavky zástupci oddílů na SZO. 
• Stav pokladny ke dni jednání: cca 50000 Kč.  
• Školení rozhodčích 2.třídy je předběžně naplánováno na 3. 9. 2011 v Praze. 
 
Staré Sedlo, 8. června 2011 
 
Zapsal : Hanuš Slavík 
 

                   Hanuš Slavík 
                    Předseda KvKKS 


