Regionální sdruženíČeskéunie sportu Břectav
Veslařská 1, 690 84 Břectav, tel. 508 760 350, e-mail: rscus,breclav@kliklri.cz

Zápis

z

jednání vV nS ČuS Břeclav
dne 2. 6.2014
1,120t4

přítomni; p.

F. Stejska1,1ng. A. Kraicinger, M.

Mrázová, K. Benčová, M.Tomášek,

F. Čermák,

J. Stávek,

nepřítomni:, p. Mgr.A. Uher, Z. Richter, Z. Rybář

]..

Zaháiení

jednánízahájil p. Stejskal, předseda

2,

RS

ZhodnoceníVH RS ČUS Břeclav ze dnq 28, 5, 20].4
- předseda zhodnotil VH kladně, schůze i volby proběhli bez problémů,velmi pozitivně
hodnotilcelou VH i přípravu materiálů také krajský manažer, ktery vyslovil poděkováníza
přÍstup k organizaci a prŮběhu jednání. Předseda tlumočiíjehouvítánído funkcía přání
dobré spolupráce,

3.

Volba místopředsedů R_S_a_předsedv
na

RK:

vrže n i:

lng. Kracinger Antonín - místopředseda za TJ/SK

Benčová Kamila

-

-

Stávek Jaros|av

místopředsedkyně za svazy

předseda RK

VV schva luje

4,

Personájní otázkv RS ČU5 Břeclav, statutární zástuoci org.anizace:
- na návrh krajského manažera budeod 1,.7.2014 p. Benčová zaměstnancem RS na plný
Úvazek s tím, že ukončíčinnostsekretáře OFS Břeclav. Finančníprostředky na mzdové výdaje
bude hledat KO. Otázky vedení účetnictvíOFS Břeclav budou předmětem samostatného
jednání a dohodě mezi R5 a OFS Břeclav - VV schvaluje.

Statutárními 4éstupci určil Wl
František Stejskal

-

předseda RS

lng. Kraicinger Antonín - místopředseda RS

Benčová Kamila

-

manažerka R5

VV ukládá statutárním zástupcŮm uvést do pořádku všechny náležitosti týkajícísezměn
fungováníR5 - zanesení informacído spolkového rejstříku organizací, komunikace s
organizacemi státní správy, bankovní operace atd.

a

5,

Ustanoy.ení pracovních korr.risí a návrh ga!,a.ltů
Na návrh předsedy budou zřízeny pracovníkomise, jejímiž garanty budou:

Mediální a tisková prezentace RS - lng. Kraicinger
Legislativně právní otázky - Mgr. Uher
Finančnía hospodářské náležitostl

Organizačníotázky R5
Spolupráce

s TJ/SK

-

Spolupráce se svazy

-

-

Čermák

Mrázová

Benčová

-

Stejskal

Sportovec roku, sportovní akce - Tomášek
Komise budou doplněny dle potřeby - VV schvaluje
6.

VH KO ČUS - návrh deleeátů:
-

termín 26. 6. 2014,16:00 Brno, Vídeňská - delegáty určení:lng. Kraicinger, Benčová,

Stávek. Ná hradník: Tomášek
7.

Pozvánka na igdnénívolebního_ loše ČUS do Zlína
- termín 1,8.6.2014Z:lín, za RS se zúčastníStejskal, Čermák

8.

Termín úhradv členskÝch příspěvků TllSK
-

W

stanovil termín úhrady členských příspěvků za rok 2O14 do 30. 9. 2014. Sekretariát vyzve

kluby k úhradě.
9.

Organi_zační otázkv majetku RS
- prodej garáŽe v ulici Za bankou- VV doporučuje odprodej

Kraicinger
-

- oslovit realitní kancelář -

p,

dalšívyužitímajetku bude řešeno průběžně, volné kanceláře doporučuje výbor nabídnout

k

nájmu
10 Bůzné,závěr

sekretariát připravi návrh termínového kalendáře RS, kteni bude
obsahovat jak sportovníakce, tak i ekonomické a administrativní náležitosti - zveřejnit na
-

termínový kalendář

-

webu RS. Termín: do 30. 9.201,4

-

kontroly státních úřadů- RS předložilo ke kontrole dokumenty na Čssz a VZp

závad

- vv bere na vědomí

- p. SudÍn, Žádost o pomoc pří získánísponzorů na akci

-vše bez

-

Břeclavský boj. RS podepíše smlouvu
o sponzorstvís fi: Alcaplast a Otis a následně tyto finančníprostředky převede jako finanční

podporu pro organizátory akce. Žadatel doložípropozice akcí a po jejich ukončení závěrečnou
zprávu. VV schvaluje
- otevřený dopis starostům

- M, Jansta, p, Benčová a p. Stejskal budou s otázkou podpory
sportu osobně kontaktovat prŮběžně starosty vŠech obcí okresu . VV navrhuje vyvěsit dopis
na web stránky RS.

Samostatná příloha: kontakty na členy VV a RK- určeno pro vnitřnípotřeb,t
Zapsala: Kamíla Benčov{,

/

/L

