
Zápis  za  schůze  výboru  KSJu – Ústecký kraj   
Litoměřice  6.2.2012 
 
Přítomni:  
 Šobr František – předseda VV 
 Šimek Václav – místopředseda VV 
 Otruba Vladimír – předseda KR 
 Dašek Jiří – předseda STK 
 Tomko Ivan – předseda TMK 
 Červín Václav – člen zodpovědný za ekonomiku 
Omluvený: 
 Roud Jan – předseda KK 
 
Projednávané body + závěry: 
 
 
1. VH ČSJu (12/2011), změna stanov ČSJu, právní subjektivita KSJu 
 
Předseda podal základní informace o VH ČSJu. Nové stanovy jsou k dispozici na webových 
stránkách svazu. Důležité pro fungování KSJu je „IV. Část Organizační jednotky sdružení 
(pobočné spolky)“  články  63 až 76. Registraci KSJu zajistí sekretariát ČSJu. Adresa KSJu 
bude uvedena adresa bydliště předsedy. Po zaregistrování bude zřízen nový bankovní účet 
KSJu. Byla odsouhlasena banka: MBank. Účetnictví i nadále zajišťuje p. Červín V. Stávající 
složení VV zůstává, je potřeba doplnit dva členy do kontrolní komise. Předseda zajistí od 
sekretariátu ČSJu (p. Volek P.) ověřenou kopii zaregistrovaných stanov. Stanovy je nutné 
předkládat při jednání s úřady statní správy, soukromými subjekty a bankou. 
VV KSJu jednomyslně určil p. Jiřího Daška krajským administrátorem. 
 
 
2. Rozpočet KSJu na rok 2012 
 
VV KSJu jednohlasně odsouhlasil pravidla pro finanční dotace z rozpočtu KSJu. 

- Dofinancovat tréninkový sraz RVŽ, který proběhl v 01/2012. Příspěvek poskytnou 
medailistům z MR 2011. 

- Financovat tréninkové srazy RVŽ (předpoklad je 5 srazů) do výše 12.000,-Kč za sraz. 
Trenéři určí jmenovitě závodníky, kterým bude poskytnuta dotace dle aktuální 
výkonnosti. KSJu poskytne dotaci také trenérské zajištění srazu ve výši 1.000,-Kč na 
trenéra. 

- Krajské přebory budou dotovány částkou 6.000,-Kč na soutěž.  
 
 
3. Tréninkové srazy RVŽ a krajské družstvo žáků 
  
VV se shodl na vhodnosti podpory žákovského juda formou tréninkový srazů nejvyspělejší a 
nejvýkonnějších závodníků. Členové VV KSJu dostali za úkol oslovit vhodné kluby 
k zajištění pořádání těchto srazů. 
Trenéři RVŽ dostali za úkol domluvit s jednotlivými kluby kraje sestavení krajského družstva 
žáků (chlapci a děvčata) pro representaci na republikové soutěže. Tento úkol (sestavení 
krajských družstev) má jednomyslnou podporu VV KSJu. 



4. Startovné na KP Ústeckého kraje 
 
V KSJu rozhodl o jednotném startovném pro účastníky Krajských přeborů Ústeckého kraje ve 
výši 100,-Kč za závodníka. Současně rozhodl o organizaci samostatných KP pro koťata a 
mláďata. 
 
 
5. Školení  trenérů  a  rozhodčích  III.třídy 
 
VV KSJu uložit p. Tomkovi a p. Votrubovi zajistit v I. polovině roku 2012 v kraji  školení  
nových  rozhodčích a trenérů III. třídy.  
 
 
6. Diskuse 
 
Další zasedání VV KSJu Ústeckého kraje svolá předseda po zasedání Pléna ČSJu, které je 
plánováno na cca. 15. Května 2012. 
 
 
Zapsal: 
Šobr František 


