
Zápis z jednání konference - JčSS
konané dne 14.9. 2019

Přítomni: Dle prezenční listiny
Host: p. Jana Vrkočová * Jč. krajská organizace CUS - ekonomka

Konference byla zahájena v 10:10

Ad1) zahájení provedl zaYY.leŠS L, Sýkora, návrh na řídícího - L. Sýkora - Schváleno
nadpoloviční většinou delegátů
Přednesla se informace o přítomnosti na konferenci: Přítomno 33 delegátŮ z 49
pozvaných ti.67%. Pro jakýkoliv návrh jezapotřgbí 17 hlasů. Pro schválení nového bodu
programu ie zapotřebí 33 hlasů (2/3 z celkového počtu deleoátů).

Program jednání:
1 , Zahiiení konference JčŠS a volby řídícího konference
2. Volba pracovních komisí
3. Zpráva mandátové komise
4. Komentář ke ,,Zprávě o činnostiW a komisí"

5. Komentář k ,,Dotacím pro JčŠS"
6, Komentář ke ,,Zprávě o hospodaieni za rok 201B"
7, Zpráva revizní komise
8. Plán činnosti JčŠS na rok 2020 + TK
9. Návrh na nového člena W JčŠS
10. Návrh na delegáty konference ŠSČR 2019
11. Návrh na změny a doplnění soutěží družstev od STK
12. Diskuse k předloženým materiálům 4 - 8
1 3, Zpráv a mandátové kom ise
14,Volba nového člena W JčŠS
15.Volba delegátů na konferenci ŠSČn 2019
1 6. Zpráv a volebn í kom ise
17 .Zpráva návrhové komise
1 8, Zakončení konference

Ad2) konference řídil p, Sýkora
Provedena volba pracovních komisí - komise mandátová se spojila s volební. Návrhy:
- mandátová a volební komise ve složení Hostaša petr, Mareš Daniel
- návrhová komise ve složení
- zapisovatel konference
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Berkovec Josef, Novák Rudolf, David Karel
Sýkora Ladislav

Proběhlo schválení programu konference, tak jak bylo navrženo
Schváleno nadpoloviční většinou delegátů.

Ad3) Zpráva mandátové komise, počet delegátů zůstal 33. Ke schválení usneseníje
zapotřebí stále 17 hlasů,

Ad4) Zprávu W JčŠS přednesl p. Sýkora. Zprávu doplnil p, Hejda za STK, p. Durchan za
KR, p. Odehnal za KM. Zprávy o činnosti W a všech komisí byly vzaty na vědomí.

Ad5) Komentář k čerpání dotací od Jč, kraje přednesl p. Odehnal a doplnil p. Sýkora.
komentář vzat na vědomí.



Ad6) Zprávu o hospodaření JčŠS zarok2018 přednesl L. Sýkora a p. Vrkočová, Účetní
závérka a výkaz zisku a ztrál zpracováno. Vzhledem k úmrtí p. Šindelky a složitému
dohledávání účetních záznamů za konec r.2018 v pozůstalosti není dosud dokončena
revize čerpání rozpočtu po jednotlivých položkách ze strany nového zpracovatele
účetnictví (KO ČUS - p. Vrkočová). Ztohoto důvodu nebyla zpracován a ani zpráva revizní
komise. Zpráva za r,2018 vzata na vědomi. Úrol pro W a hospodáře: dokončit revizi
hospodaření a předložit ke schválení na konferenci v únoru 2020.

Ad7) Zpráva revizní komise nebyla přednesen a - viz výše.

Ad8) Návrh plánu činnosti na r.2O2O okomentoval řídící, Řešeno pouze z pohledu
termínového kalendáře 2019 - 2020. Rozpočet a detailní plán činnosti na rok 2020 bude
řešen na konferenci v únoru 2020. Další komentář připojili M. Hejda aj. Odehnal.
Plán činnosti ve formě termínového kalendáře 2019 - 2020 schválen nadpoloviční
většinou delegátů.

Adg) Byl předložen návrh na nového člena W - p. Karla Davida. P. David s nominací
souhlasil.

Ad10) Byl řídícím předložen návrh na delegáty konference ŠSČR

Ad11) Konstatováno, že zmény v soutěžích družstev nebyly rozšířenou STK schváleny -
vše zůstává při starém.

Ad12) Diskuse byla vedena průběžně ke každému bodu. Zejména byl diskutován TK ve
vztahu k divizním soutěžím (Otázka počtu družstev a rozdělení do skupin).
V diskusi vystoupil Havlíček, Sýkora, Odehnal, Soucha, Hejda, David, Stred'ák, Durchan.
Rozhodnuto řídit se platným rozpisem soutěží - v kompetenci STK.

Ad13) Zprávamandátové komise - Přítomno 33 deleqátů z 49 po4vanÝch ti. 67%, Pro
iakýkoliv návrh je zapotřebí 17 hlasů.

Ad14-15) Volba:
Nový člen W JŠS za zesnulého hospodáře lng, Vladimíra Šindelku - p. Karel david -
Schváleno nadpoloviční většinou delegátů

Volba delegátů na konferenci ŠSČR 2019
Sýkora, Odehnal, Bernáth, náhradníci Bartoš, Rudolf Novák.
Schváleno nadpoloviční většinou delegátů

Ad16:17| Zpráva volební a návrhové komise
Zrekapitulovány výsledky voleb a přijatých usnesení

Ad18) Závěr provedl předseda JčŠS - poděkoval za účast a náměty

Schůze skončila v 12,00 hod.

Dále pokračovala Losovací schůze

Zápis zpracoval: /dislav Sýkora


