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ZÁPIS ZASEDÁNÍ VV ČMBS 
SCHŮZE VV ČMBS  V <PRAHA> DNE <05>. <11>. <2013> 

PREZENCE 

PŘÍTOMNI ZA VV  ČMBS  

> Aleš Šlambor 

> František Nejedlo 

> Tomáš Náhlík 

PŘÍTOMNI ZA KRK  

>  

HOSTÉ  

> Daniel Pokrývka - zastupuje pana Janatu, zároveň zástupce skupiny IT 

> Zaid Al-Tamimi - zástupce marketingové komise 

> Robin Vladyka - prezentace nové matriky ČMBS  

NEPŘÍTOMNI  

> Jan Janata - omluven 

> Miroslav Bača - omluven 
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PROGRAM JEDNÁNÍ  

- Proběhlo seřazení témat dle priorit: 

> A: nutno probrat 

> B: možno probrat (případně odložit na další setkání VVS) 

> C: nebude se probírat (odložit na další setkání VVS) 

PRIORITA A 

> Schválení příspěvku E. Poskočilová 

> Transparentní účty sekcí – dořešit 

> Příspěvek na akci Miss billiard 

> Návrh nové matriky ČMBS, zadání výroby 

PRIORITA B 

> Schválení změny přestupního řádu 

> Schválení statutu rozhodčích 

> Návrh IT skupiny 

> Projednání založení veřejně prospěšné společnosti 

> Seznámení VV ČMBS s výstupy z jednání marketingové komise ze dne 17. 10. 2013 

> Nabídka na levná telefonní čísla pro ČMBS od pana Čermína 

> Vznik krajů 

> Platby nových klubů, příspěvky 

> Kancelář ČMBS 

PRIORITA C 

> .. 
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PRIORITA A 

    VV ČMBS odsouhlasil změnu matriky ČMBS. Výrobou byl pověřen pan Robin Vladyka, cena byla dohodnuta ve 

výši 30 tisíc korun bez DPH. Záloha byla schválena ve výši 12 tisíc korun. Pan Pokrývka byl pověřen VV 

k  navržení smlouvy o dílo 

VV schválil rozhodnutí VV jednotlivých sekcí o příspěvku pro Evu Poskočilovou ve výši 15 tisíc korun, který byl 

uhrazen z peněz VV ČMBS 

VV vzal na vědomí rozhodnutí VV sekce pool o neposkytnutí příspěvku na akci Miss biliard 2013 

VV rozhodl o převedení finančních prostředků na jednotlivé účty sekcí podle návrhu sekretáře svazu. VV vzal na 

vědomí, že sekce karambol chce účet transparentní. Sekce pool a snooker nechce transparentní účet 

 

PRIORITA B  

VV vyslechl zprávu zástupce marketingové komise pana Zaida Al Tamimiho o výstupech z jednání marketingové 

komise  

VV vzal na vědomí žádost P. Halamky o založení krajské organizace. VV začne pracovat na vytvoření dokumentu 

pro udělování licence krajským a okresním sdružením 

VV schválil dodatek k přestupnímu řádu: Doplnění termínů přestupů a hostování pro sekce pool a snooker:       

1. 11. – 31. 12. 2013.  Snooker – hostování platné minimálně do 30. 6. 2014 

VV schválil statut rozhodčích 

VV vyslechl návrh T. Náhlíka na vytvoření OPS sloužící potřebám ČMBS a požádal T. Náhlíka o předložení 

písemné podoby spolupráce 

VV vzal na vědomí návrh zástupce IT skupiny pana Pokrývky o vytvoření webové služby v souvislosti s matrikou 

ČMBS a doporučil IT skupině spolupráci na tomto projektu napříč sekcemi 

VV odmítl nabídku pana Čermína na levná telefonní čísla 

VV odsouhlasil platbu svazového příspěvku nově vzniklému klubu The Czech snooker club ve výši 1000,-Kč 

splatných letos s účinností na rok 2014 

VV odložil pronájem kanceláře pro ČMBS a pověřil GS svazu dalším monitorováním trhu. Pan Náhlík navrhl 

zjištění podmínek v budově jeho firmy. 
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PRIORITA C  

Nebylo řešeno 

SKEN PREZENČNÍ LISTINY 

 

Kontrolu účasti a správnost zápisu ověřil a podepsal se souhlasem přítomných na tomto jednání  

Generální sekretář 

Českomoravského billiardového svazu 

František Nejedlo 

 

 


