
Krajský svaz judo libereckého kraje 

Zápis ze schůze výkonného výboru Krajského svazu juda 

Libereckého kraje konané dne 13. 12. 2016 

 

Přítomni:  Brožek Jiří, Šťastný Jaromír, Vele Jiří, Vydra Jiří, Ing. Zárybnický Jan  

Omluveni: Hoření Robert  

Hosté:  Chábera Martin 

 

1. Nově zvolený předseda KSJu Liberec informoval o stavu předání agendy od bývalého 

vedení.  

 

2. Výkonný výbor (dále VV) rozhodl o jmenování do těchto funkcí krajského svazu: 

- do funkce předsedy komise rozhodčích byl jmenován p. Robert Hoření 

- do funkce STK byl jmenován p. Jiří Vydra 

- do funkce ekonoma byl jmenován Ing. Jan Zárybnický 

- do funkce TMK byl jmenován p. Jiří Vele 

- do funkce trenéra KVŽ byl jmenován Mgr. Jakub Mareš 

 

3. VV rozhodl o zrušení existujícího účtu u KB a.s. a zřízení nového u ČSOB Turnov. 

4. VV pověřil ekonoma zajištěním vedení účetnictví KSJu Liberec externím subjektem. 

5. VV pověřil ekonoma zpracováním návrhu vnitřní ekonomické směrnice pro oběh 

účetních dokladů, limity pokladen, oprávnění výběru, a dalších souvisejících s agendou 

KSJu Liberec. 

6. VV rozhodl o zrušení přístupu bývalého vedení k webovým stránkám KSJu Liberec   

k 14. 12. 2016 a pověřil předsedu KSJu Liberec úkolem informovat o této skutečnosti 

bývalé vedení KSJu Liberec. 

7. VV rozhodl, že technika, kterou vlastní KSJu Liberec, je k dispozici všem oddílům 

libereckého kraje pro pořádání soutěží, vždy po dohodě s jejím správcem p. Cháberou. 

V případě kolize termínové či jiné rozhoduje o jejím použití STK. 

8. VV rozhodl o zneplatnění razítek KSJu Liberec v celé jejich číselné řadě. Vzor razítka 

včetně samostatného zápisu o zneplatnění je přílohou č.1 tohoto zápisu. 

9. VV pověřil předsedu KSJu Liberec požádat bývalé vedení KSJu Liberec o: 

- kopie účetních dokladů roku 2016 

- předání veškerých razítek 

- předání stanov ČSJu 

- předání všech materiálů k administraci účtu včetně platebních karet. 

- předání veškerého majetku KSJu Liberec nabytého nebo dříve převzatého 

10. VV rozhodl o potvrzení stávajícího sídla KSJu Liberec na adrese Alešova 1865, 511 01 

Turnov jako jediné adresy pro doručování písemností. Platnost doručovací adresy je 

zrušena. 



11. VV pověřil předsedu sestavením plánu schůzí VV KSJu Liberec a případným rozesláním 

pozvánek na jednotlivá zasedání oddílům libereckého kraje. 

12. VV určil termín semináře rozhodčích na 20. - 22. 1. 2017. Teoretická část proběhne 

v Jablonci nad Nisou a praktická část v Liberci. Cena je 500,- Kč/účastník a za účastníky 

z libereckého kraje ji hradí KSJu Liberec. Přihlášky, ubytování či jiné dotazy vyřizuje        

p. Robert Hoření. 

13. VV pověřil p. Jiřího Veleho organizací školení trenérů III. tříd v průběhu 1. pololetí roku 

2017. 

14. VV pověřil p. Jiřího Vydru zveřejněním krajského termínového kalendáře do 10. 1. 

2017. 

15. VV bere na vědomí plánovanou aktivitu p. Hořeního, který osobně navštíví všechny 

oddíly, aby informoval o výkladu nových pravidel. Termín návštěvy bude upřesněn.  

 

Zapsal: Ing. Jan Zárybnický 


