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Volební r-alné hrtlmad1, I{egionálního sdruženi ČUS Břeclar
ze dne 28. 5. 20l4
\ralná hromada RS

I.

schvalpie

a)
bt

ČUS Břeclar,:

:

c)

zprár u o čirrnosti VV RS ČL;S preanesenou pŤedsedou irrg. Parlenr Húskeln.
nái,rh roz.počtu na rok 2014. s tinr. že nekryté r,Ýdajoi,é položk1, budou hrazenl
z fondu provozrríclr plostředkú orqanizace
zprár,u kontrolrri a rel,izní konrise přerlnesellou p. Jaroslar,ent Stár,kcnr. předsedou

d)
e)

r,olbu předsedv aklarrraci

RS Čt;S Břeclar,
zprár,u ntandátoré konrise ralné hrorrtadr,o účastina jedrrání VřI

í) r,olbu předsedl,-

RK

členů\,'\i a členúRK - dIe prolokolů o r,o]bě. r,c s]ožerrí:

Předseda: František Sle.iskal. ]1.

].

l9__§0

ťllen \:\l za s\,az\,: Berrčor,á Karni]a. 1 0. j. l976
Člen \;\i za svaz\: 'rclnrášek \4i]ar. ]1. l ]. ] 948
Č]en VY za

-fJ,

SK: Če nnák František. 4. l 1 . l 96(l
Člen \,'\,' za TJiSK: Irrg. Kraicilrger Antonín. 23. 9. 1q6]
Člen \:V za TJ,'SK: \,1rázor á ]r.{arie. l 1. 1]. 19'.19
Člen V\; za T.]/SK: N4,]r. Uhcr Antcuitr. l5. 5. 197]
Č]en RK; Richter Zcleněk. ]2, l 2. l949
Člen RK: Rl,bář Zdeněk. ]5, ]. ]970
Člen RK: Stárek Jaroslar,. 3. 5, ]950

g) člensk! příspěr,ek ve i,iši:
TJiSK do _50 členů- 500.-Kč, za rok

T]/SK 5l a r ice č]enů- l000.- Kč za rok
staz\,- dle služeb poskltclvarrých RS (řešerro srrrlulně)
tl'to příspčr'k1' budou užity, r-lluadně na krltí rrákladů RS

prostředk1, do rozpočtu RS.

a sekretariát zapracuje t_rto

Termín ú]rradl,určíYV RS.

II.

ukládá

l)

:

r,j,konnému ri-boru RS

CLS

:

zabezpečit adntinistrativní činnosti uloženévv ČL:s a kraiskl.nr pracor ištěrrr Čus
b) oznánrit předběžný tennín korrání \,'H RS ČLiS nejpozději i, lednunásledu.jícilrtl
roku
c) spolupracovat siednot]ir,ÝIrri TJiSK (účastdelegáta rra VH T.I/SK. konrunikace se
státní sprár,ou. apod, )
d) oslovit TJ,'SK. které se rrezúčastni]i \iH a rrereagu_jí na vi,zr r,. k piselnnótrru
r,l |ádření otázk1, sr,éhtl čl*nstr,ír, RS

a)

21 tělor,í

otám a sportovním klubům :

chtlvni,m

a) plnit sri zák]adni por innosti člena RS C[]S. a to:
- zpracovat a předložit Účetní zárčrku hospodaření T.r,iSK a předlclžit ji
karrceláři RS ČLrS Břeclar
Ternlín: stanor,í \;V RS Čt]S
- průběžnčaktualizoval sla\ členskézákladn}, a předložil konečrri
star,l.člcnů kance]áři RS ČI_jS Bt'eclar
Ternrín: stanor,í \/V ]{S CL]S
b) průběžněspcrlupracor at s kanccláří Rs Čus Bieclar-při zpraccrviurí
alit ua]

izace pasporl u spclrto r ních zaŤizctlí

ČL'S Břeclav píserrrnéinfornrace o znrěnác1r
TJiSK (např, zntěna adres}. telefonního čisla. kclntaktrríclr crscrb_ statulárniclr

c) prirběžně podár,at kanceláři RS

záslupců. čis]a běžnéhoúčtuapod. ) a oznánrit tennín konárri

Vll

T.T]SK

rtol,ním svazům a spoňům:
a) prŮhěžně pcldár,at karrceláři

RS Č{ rS Břcc]av písenrné iníbnlace o konárrí aktir it.

.iejichž pořadateienr je okresrrí sporlovni sr-az,
Ternrin: nejpozdě.ii

l5 dní před korránín: akce

b) i,případě poskitnutvch zj]olr na akce pořádané spott. sr,azr.r.r-ťtčlorat sc
r,šeIni potřebnj,nri nálcžitostIrri na RS ČLlS grccla\,

Ternrín: ne.jpozději dcr 7 dnů po skončeníakce

c) prŮběžně podár'at kanceláří RS C'LlS Břeclai písenrrtéinfonnace o zlněnác]t
\e Svazu (např. znlčna adres1. telefonníIrcl čísla.kontaktníclr clsob a pod.i a
oznalllovat ternlín konáni vH svazu

Nár,rhor,á

komise: l,

Dar,číkor,á Irena....
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Předseda RS ČtTS Břeclavl,,,
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