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2017 ZÁPIS A USNESENÍ VH ČMBS SEKCE KARAMBOL 

 
ad.1  Schválení programu VH   

VH schválila program VH předložený VV sekce  
doplněný o článek 2 volby orgánů schůze 
 

ad.2 Volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise.  
2.1 VH zvolila pracovní předsednictvo – p.Šlambor A., p.Bača L., p.Kohout Š.  

        2.2 pracovním předsednictvem zvolen předsedající VH – p.Šlambor A. 
 2.3 VH zvolila členy mandátové a volební komise – předseda p.Šlambor A. 

       členové p.Bača L., p.Kohout Š.  
            2.4 pracovní předsednictvo pověřilo zápisem dle čl.5 jednacího řádu - p.Bača L. 
            2.5 VH bere na vědomí složení návrhové komise dle čl.4 jednacího řádu 
 
ad.3  Zpráva mandátové komise  

3.1 VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášení řádné VH 
3.2 pozváno 60, přítomno 38 (potřebná většina hlasování 1/2-20) 

 
ad.4  Zpráva prezidenta sekce 

VH vzala na vědomí zprávu prezidenta sekce – p.Šlambor A. 
             
ad.5  Představení kandidátů do volených funkcí 
 VH byl představen nový tým VV výboru sekce 
 
ad.6     Volby do volených funkcí. 

6.1 VH zvolila prezidentem sekce – p.Šlambor A. 
            6.2 VH zvolila viceprezidentem sekce – p.Bača L. 
 6.3 VH zvolila ambasadora 3B – p.Kohout Š. 
            6.4 VH zvolila ambasadora TD – Ing Dvořáček J. 

6.5 VH zvolila členem KRK sekce – p.Cupák L.  
6.6 VH zvolila kandidáta na post prezidenta svazu – p.Šlambor A. 
6.7 VH vzala na vědomí, že členem VV sekce je i GS svazu volený VH svazu 

 



 
 
 

Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 
 

 

ČMBS • Českomoravský billiardový svaz • Zátopkova 100/2 • Praha 6 - Břevnov 160 17 

Spisová značka L2406 u Městského soudu v Praze • IČO 47608994 • www.cmbs.cz 

SEKCE KARAMBOL • www.jvg.cz/billiard/cmbs • karambol@cmbs.cz • transparentní účet č.ú. 212 931 763 / 0600 

 
2 

 

 
ad.7  Zpráva volební komise 

VH vzala na vědomí a schválila zprávu prezidenta sekce 
VH zvolila nový VV sekce a člena KRK  
VH schválila předložený rozpočtový návrh 2017/18 
volby proběhly řádně a bez připomínek, pro 100% všech 38 delegátů  

 
ad.8  VH sekce byla přerušena, pokračovat bude po ukončení VH svazu  
 
ad.9     Pokračování VH sekce – Diskuze – Usnesení delegátů 

9.1 Šlambor A. schváleno, rozpočtová pravidla, startovné 500Kč za aktivního 
hráče klubu, 350Kč zpět regionům, použití a čerpaní stanovuje VV sekce a VV 
regionu 
9.2 Šlambor A. schváleno, příspěvek sekce 1000Kč klubu, na náklady spojené se 
zajištěním delegáta klubu na všech VH v daném roce – zrušeno bez náhrady 
9.3 Šlambor A. schváleno, příspěvek klubu 1000Kč sekci, poplatek za neúčast 
na všech VH sekce v daném roce, snížení své ekonomické náročnosti plynoucí 
z povinností souvisejících s členstvím ve svazu – nevztahuje se na zahraniční 
kluby, klubu souběžně zaniká nárok na čerpání financí regiónu, sekce, svazu   
9.4 Šlambor A. schváleno, zásadní platby čl. příspěvků, startovného v lednu, 
fakturou svaz-klub, pro ostatní platby platí rozhodnutí VV sekce, nebo GS 
9.5 Kohout Š. schváleno, přestupní termín od 1.6-15.7. zapracuje VV svazu 
9.6 Kočička P. schváleno, změna přístupu na FÓRUM pod přihlášením 
9.7 Mikysa J. schváleno, důsledné dodržování našich předpisů, sportovní ÚBOR 
dress code na všech úrovních, předpis stanovuje min. které je nutné dodržet   
9.8 Skriba J. schváleno, podání informací a rozhodnutí ke struktuře soutěží TD 
MS do 25.6.2017, komunikace ambasador TD Ing Dvořáček J. 
9.9 Skriba J. neschváleno, termín uzávěrky přihlášek – deadline - zůstává 14dnů 
9.10 Zavoral L. částečně schváleno, návrh na zrušení průměrových karet, řešení 
je následovné, pro soutěže a akce organizované VV sekce nemusí být papírové 
průměrové karty, postačují data výsledkového servisu, zápis provádí pořadatel 
akce do druhého dne, za kontrolu dat si zodpovídá hráč, za nasazení soupisky 
k utkání klub /prostřednictvím kapitána týmu/ 
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pro regionální úroveň platí pravidla regiónu /pro hráče s průměrové kartou 
platí povinnost kontroly zápisu veškerých utkání, pokud bude hrát na akci, kde 
není povinnost zapisovat výsledky pořadatelem – zajistí a zodpovídá hráč sám/ 
9.11 Vitouš J. ostatní možné způsoby tvorby soupisek a nasazování hráčů, je 
možné na základě individuálních požadavků soutěžních řádů zapracovat do 
výsledkového servisu 
9.12 ostatní připomínky diskuze nevedli k faktickému řešení a nějakému 
rozhodnutí, potřebné vůli jednat v místě a čase, budou otevřeny na FÓRU 
sekce nebo přímo budou osloveni kompetentní členové VV sekce.  
 

ad.10  Návrh a schválení usnesení VH.  
VH schválila usnesení VH sekce 100% hlasy přítomných  

 
ad.11   Závěr VH sekce 
 

VH ČMBS sekce karambol Praha 11.06.2017                      
 
Zapsal člen návrhové komise p. Bača L.  
Kontrola usnesení návrhová komise předseda p.Šlambor A. člen p.Kohout Š. 

 


