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Zápis včetně usnesení z konference ÚKŠS 2021, konané 30.3. 2021 s přerušením a 

pokračováním dne 14.5. 2021 

 

Celý průběh konference (obě části) je zaznamenám na  

https://ukss.cz/index.php/udalosti/detailudalosti/2/-/konference-ukss-2021 

Zvukový záznam a písemné přílohy jsou na uvedené stránce. 

Přítomní delegáti, prezenční listina: 

https://ukss.cz/images/VV/Konference/2021/Presencnilistinadelegatukonference20211.pdf 

(30.3.) 

https://ukss.cz/images/VV/Konference/2021/Seznamdelegatukonference2021b.pdf (14.5.) 

Obě části konference byly usnášenischopné. 

 

Po dvou částech konference došly delegáti k návrhu usnesení, který byl schválen v níže 

uvedené podobě. 

Usnesení konference ÚKŠS 2021 

Konference ÚKŠS  

1. Schvaluje program konference 

2. Volí pracovní předsednictvo: Milan Maščák, Jiří Kalužný, Pavel Chrz 

3. Volí mandátovou komisi: Monika Durdisová, Michal Babička, Jiří Křivský.  Předseda 

Jiří Křivský konstatuje že konference je usnášeníschopná (30.3. i 14.5.) 

4. Volí návrhovou komisi: Pavel Chrz, Michal Burgermeistr, Milan Voleman 

5. Ukládá předsednictvu nahrávat konferenci, nahrávka bude zveřeněná. 

6. Schvaluje čerpání rozpočtu 2020 

7. Schvaluje návrh rozpočtu 2021 

8. Bere na vědomí zprávu revizní komise. 

9. Bere na vědomí kooptaci nového člena RK Radka Bayera 

10. Uložit VV splnění všech úkolů plynoucích z konference konané dne 20.2.2020  

• 11. Ukládá předsedovi VV soustředit se především na koordinaci činnosti VV a 

přenechání konkrétních úkolů k tomu určeným členům VV. 
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1) Návrhy plynoucí ze zprávy RK 

• Vzít na vědomí kooptaci nového člena RK Radka Bayera (ŠK Teplice) 

• Uložit VV splnění všech úkolů plynoucích z konference konané dne 20.2.2020. 

• Uložit předsedovi VV soustředit se především na koordinaci činnosti VV a přenechání 

konkrétních úkolů k tomu určeným členům VV. 

• Uložit VV doplnění listin zveřejněných ve Sbírce listin vedené při Spolkovém rejstříku.  
 

Schváleno. 

 

1) Penalizace za pozdní úhradu startovného v soutěžích družstev, ročník 

2020/2021 

 

Uložit VV aby vyměřil oddílu ŠK Spartak Ústí nad Labem přiměřenou pokutu za 

pozdní úhradu startovného v soutěžích družstev, ročník 2020/2021. 
 

Schváleno. 

 

2) Návrh na úpravu členských příspěvků pro rok 2022 

 

Stanovit členské příspěvky pro rok 2022 následovně: 

 

• Členové narození v roce 2012 a mladší 50,- Kč 

• Členové narození v letech 2007 – 2011 100,- Kč 

• Ostatní  200,- Kč 

                             Neschváleno. Zůstává 200Kč pro všechny nadále.   

 

3) Reakce RK na rozhodnutí VV o zkrácení volebního období 

 

 

Vyhlásit na konferenci v roce 2022 volbu nové RK a vyzvat oddíly k předložení 

návrhů na její členy. 

 

   Schváleno. 

 

4) Volí delegáty na konferenci ŠSČR 

 

Michal Babička, Milan Maščák, Pavel Chrz 

 

Schváleno. 

   Zapsal předseda návrhové komise:  

Pavel Chrz 


