
Zápis z jednání výkonného výboru spolku Klub kuželkářů Svitavy, z.s. 

Jednání výkonného výboru spolku Klub kuželkářů Svitavy, z.s. (dále jen „KKS“) se konalo dne 
10. března 2022, místo Kapitána Jaroše 819/45A, 568 02, Svitavy - Lány, ve 20:00 hodin. 

Jednání výkonného výboru KKS  bylo svoláno všemi členy výkonného výboru spolku. 

Přítomni: Jakub Zelinka, Jiří Rus, Vlastimil Krátký, Petr Leinweber, Lubomír Bačovský  
Host: Pavel Čížek 
Nepřítomen:  

Průběh jednání: 

1) Zahájení jednání 
Jednání zahájil organizační pracovník spolku Jakub Zelinka. 

2) Úkoly  

a) splněné 
Jakub Zelinka – odeslat soupisky do krajských soutěží do 31. 12. 2021 
Jakub Zelinka – odeslat přihlášky na okresní přebory mi. 10 dní před konáním 
Jiří Rus - Úhrada členských příspěvků do 31. 1. 2022 
Lubomír Bačovský – rozdělit členy na řádné a čestné, obeslat dlužníky; případně vyřadit neplatiče 

b) nesplněné 

c) probíhající 

d) nové 
Vlastimil Krátký – zadat do výroby dresy a soupravy dle návrhu Jiřího Klusáka  
Jiří Rus – vyúčtování loňské výzvy Můj klub od NSA 
Jiří Rus – elektronický podpis předsedy oddílu 
Jakub Zelinka – oprava informací o brigádách 
Jakub Zelinka + Jiří Rus – zřídí datovou schránku klubu 

3) Zodpovědná osoba za kuželnu  
Za kuželnu bude zodpovídat Michal Dvořáček. Bude mít na starosti evidenci veškerého provozu na 
kuželně (komerce, MKL, zápasy, údržby). Na komerce a MKL bude organizovat služby 

4) Ohodnocení služeb na komercích   
Za službu na komerci přísluší náhrada 100 Kč/hod (od 1.1.2022) a tyto hodiny se nezapočítávají do 
brigádnických hodin. – odsouhlaseno jednohlasně 

5) Nové dresy a soupravy 
Jiří Klusák dokončil návrh nových dresů a souprav. Vlastimil Krátký zadá do výroby dresy dle tabulky 
s požadovanými velikostmi 
Financování zajistí Jiří Rus, kapitáni dodají počty a velikosti  



6) Příprava přestavby kuželny 
Pavel Čížek informoval o stavu přípravy rekonstrukce kuželny. Z jeho informací vznikla nutnost zřídit 
datovou schránku klubu a elektronický podpis předsedy 

7) Odpuštění příspěvků mimosvitavským členům  
Jiří Rus navrhl odpustit mimosvitavským členům placení příspěvků – zmítnuto 

8) Příspěvek na ubytování při MČR 
Výše příspěvku od oddílu je stanovena na 800 Kč za člena oddílu – schváleno všemi hlasy  

9) Ukončení jednání 
Jakub Zelinka ukončil jednání 

Zapsal: Jakub Zelinka 

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 10. března 2022 

Jednání výboru spolku proběhlo v souladu s § 254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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