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23. září 2013

Zápis č. 11 ze schůze KSJu MS kraje ze dne 13.9.2013, Ostrava
Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbély, Chobot
Omluvena: Lazařová
Zprávy předsedkyně:
1. Vyúčtováno cestovné na ČP družstev žactva ze dne 25.5.2013, celkem 10 080kč.
2. VV v průběhu prázdnin odsouhlasil částečné pokrytí nákladů na MT Gyor a MT Graz
takto:
 MT Gyor- cestovné v rámci CP, 5kč/km (obsazené auto)+ kopie TP, v příloze zpráva z
turnaje
 MT Graz- 30% nákladů na cestu, v příloze zpráva z turnaje
Vzhledem k tomu, že organizátorem výjezdů byl RVŽ při 1.JC Baník Ostrava, bude
účtovatelem tento oddíl.
3. předsedkyně zpracovala ekonomické směrnice KSJu MS kraje, kde je poupravena
výše odměny pro sportovního ředitele na 700 kč (oproti ES ČSJu) a v rámci
cestovného stanoveno 8kč/km pro mikrobus (viz příloha). VV návrh přijal.
4. Předsedkyně požádala VV o schválení Dohody o provedení práce ve výši 5 000 kč (za
rok 2013) jako kompenzaci za ztrátu času a cestovné při zařizování záležitostí
potřebných pro chod KSJu (zřízení bankovního účtu, finanční úřad, účtování u
ekonomky ČUS). VV návrh odsouhlasil.
5. Příští schůze proběhne 13.12.2013 v 17 hod v Ostravě ( Varenská ulice) společně s
předsedy oddílů, kteří budou obesláni pozvánkou.
Zprávy předsedy TMK:
1. 29.9.2013 proběhne seminář pro trenéry MS kraje, viz web KSJu
2. Do konce proběhne ještě další seminář, termín bude upřesněn.
3. Proběhne seminář cvičitelů juda v rozsahu 1 dne, 10 učebních hodin, cena 500 kč,
podmínkou 18 let věku, 5.kyu; přihlášky na webu KSJu
4. Zájemci o I. Dan nechť se hlásí na webu KSJu
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Zprávy předsedy STK:
1. Pro evidenci údajů krajským administrátorem je potřeba vyplnit formulář z webu ČSJu
nebo KSJu, provést platbu na účet KSJu, do zprávy pro příjemce uvést, že se jedná o
platbu za evidenci údajů.
Různé:
1. VV odsouhlasil zakoupení druhého Care systému
2. VV odsouhlasil zakoupení ozvučovací aparatury.
Zapsala Klára Štefániková, předsedkyně KSJu.

