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23. prosince 2014 

 

Zápis č.1 VV KSJu MS kraje 

Přítomni: Štefániková, Sumara, Borbély, Chobot, Huja 

Omluven: Frenštátský 

 

Zprávy předsedkyně: 

1. Připraveny smlouvy o DPP za rok 2014- K.Štefániková, P. Sumara ( organizační práce 

pro KSJu), R. Chobot (administrátor KSJu) 

2. Podmínky pro použití a zapůjčení ozvučovací soupravy a výpočetní techniky- technika 

a vybavení může být zapůjčeno v případě, že R.Chobot bude delegován jako 

Sportovní ředitel ( a bude to v jeho časové kompetenci), soutěž bude splňovat všechny 

parametry dle Soutěžního řádu ČSJu. Oddíl v případě zájmu povinen poslat žádost 

předsedkyni, která bude posouzena. KSJu je ochoten pokrýt náklady na přítomnost 

R.Chobota na soutěži. 

3. Shromáždění delegátů ČSJu 2015- KSJu navrhuje zakoupení hromadné vlakové 

jízdenky pro zájemce z řad předsedů oddílů. Předběžný zájem potvrdit předsedkyni. 

4. Předsedové oddílů, kteří se chystají na SD delegátů 24.1.2015 v Praze musí mít v CE 

uvedeno, že jsou  statutárními zástupci daného oddílu a musí být členem ČSJu. 

V případě, že vyšlou svého zástupce, je potřeba pověřit ho zmocněním, vyslaný 

zástupce rovněž musí být členem ČSJu. 

 

Zprávy předsedy KR: 

1. Požadavek na úpravu přihlašovacích údajů pro zájemce o zkoušky na R 3.třídy- 

rozšířit o kontakt (mail, telefon) a kyu. 

2. Zatím v evidenci 4 noví zájemci 
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Zprávy předsedy TMK: 

1. Návštěva oddílů TJ Slezan Opava, Judo Závišice- úkol trvá. 

2. Termíny centrálních tréninkových srazů- randorové tréninky- zjistit případné termíny a 

zájem. 

3. Semináře pro trenéry  – únor 2015 

4. Noví adepti na T 3.třídy- zatím 3 přihlášení zájemci, zjistit možnosti spolupráce s OL 

a JM krajem, průběžně podat informace o počtu zájemců a místě konání. 

Zprávy předsedy STK: 

1. Podle požadavku Ministerstva školství a mládeže je potřeba doplnit údaje v CE o 

kontaktní adresu a telefon. Potřebné údaje je potřebné doplnit co nejdříve, protože 

jinak nebude oddílům umožněno objednat si licence na rok 2015. 

V důsledku tohoto je prodloužena platnost licenci pro rok 2014 do 28.2.2015. 

Rozhodčí a organizátoři soutěží s tím budou srozuměni. 

2. Zájemci o pořádání KP nechť kontaktují R.Chobota. 

Různé: 

1. R.Borbély navrhnul odměnu za ztrátu času 300kč/ schůzi + cestovné pro členy VV a 

předsedu KK. Předsedkyně zjistí účetní podklady. 

2. R.Borbély navrhnul schválit zakoupení služebního notebooku pro předsedkyni KSJu, 

použitelný i pro potřeby ostatních členů VV; na současné volební období. Hodnota do 

20 tis. Kč, prodloužená záruka, taška apod. 

3. KSJu se rozhodl přerozdělit částku 150 tis. Kč z dotace na činnost od ČSJu mezi 

oddíly v kraji. Z této částky půjde 1/3 do oddílů, jejichž závodníci se zúčastnili v roce 

2014 ME, MS, EYOF, EYOD, YOG; zbylá část 100 tis. Kč bude rozdělena dle 

výsledků na MČR a PČR, viz příloha. Prosím oddíly o kontrolu údajů, zda nebyl 

opomenut nějaký závodník či závodnice. Připomínky a opravy, prosím, směrujte na 

předsedkyni KSJu. 

V Ostravě dne 13.12.2014,  zapsala: K.Štefániková 


