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 Z á p i s   č. 01-2021 
  

Informace z jednání výkonného výboru KSST v období 01-02/2021 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci nebyla v tomto období svolána žádná schůze, vše bylo 
projednáváno telefonicky nebo e-mailovou poštou. Usnesení byla přijata na základě komunikace členů 
VV a hlasování per-rollam. 
 
Přítomni:     Zajíček, Pavlík, Mgr. Vašinová, Kincl, Ing. Novák, Bc. Žielinský, Ing. Starý  
 
 
1.  Zpráva STK 
 
Předseda STK vydal 12.1.2021 dodatek č. 3 k rozpisu krajských soutěží 2020-2021 a následně pak 
18.1.2021 vysvětlivky k tomuto dodatku. Jelikož epidemiologická situace stále není dobrá, jedna 
z alternativ dodatku byla, že v případě nemožnosti odehrát základní jednokolovou část, soutěže 
mohou být anulovány.  Následně proběhla diskuze zástupců oddílů po internetu. 
 
Poslední informace předsedy STK ke krajským soutěžím ze dne 17.2.2021: 
 
1) Původně plánovaný restart krajských soutěží na 27.-28.2. 2021 se konat nebude.  
2) Soutěž KP II.třídy se v sezóně 2020-21 anuluje a již se dohrávat nebude. Všechny dosažené 
výsledky budou ponechány pro potřebu  ELO hráče. 
3) Pokud dojde k případnému restartu ligových soutěží, budou restartovány krajské soutěže Divize a 
KP I.třídy jen s dobrovolnou účastí družstev. Znamenalo by to, že žádné družstvo z těchto 
soutěží nebude sestupovat (ani ta co by se neúčastnila dobrovolného restartu), hrálo by se jen 
o postup do 3.ligy a do Divize. 
4) Z důvodu zjištění Vašeho názoru na dohrání soutěží, Vás žádám (vedoucí družstev) o vyplnění 
krátkého dotazníku, ke kterému bude přihlédnuto při dalším rozhodování o případném restartu 
soutěží. Dotazník vyplňte a odešlete nejpozději do 28.2. 2021. Děkuji za spolupráci. 
 
Tento text byl zaslán oddílům. Rozhodnutí bylo projednáno se všemi členy VV. 
 
2. Zpráva komise mládeže 
 
Poplatky za mládež 2019-2020 neuhradil  KST Kadaň (1000). 
 
 
3. Zpráva TMK a KR 
 
Pokuty za rozhodčí a trenéry, chybí: S. Lenešice-Dobroměřice (500 T), SK Cítoliby (500 T + 500 R)..    
 
 
4. Zpráva o hospodaření 
 
V rámci 2. kola projektů na podporu mládeže uzavřel KSSTÚK s ČAST smlouvu  na částku 60.000,- 
Kč. Částka byla vyúčtována v termínu. V 1. kole jsme vyúčtovali 160.000,- Kč. Celkem tedy byla 
naplněna požadovaná částka na rok 2020 ve výši 220.000,- Kč. 
 
Byla vydána Směrnice č.1/2021 o poskytování cestovních náhrad, stravného, atd. VV rozhodl, že výše 
stravného členům na území ČR bude platná i pro KSSTÚK, tj. 5-12 hodin 91,- Kč, 12-18 hodin 138,- 
Kč a déle než 18 hodin 217,- Kč. Rovněž tak výše náhrad za použití vlastního vozidla, tj. 4,40 Kč za 1 
km (při obsazení vozidla jednou osobou) nebo 5,00 Kč na 1 km (při obsazení vozidla dvěma a více 
osobami). Taková náhrada musí být předem schválena. 
 
Pokuty – viz zpráva KM a TMK. 
Stále chybí pokuta za neplnění podmínek rozpisu krajských soutěží 2019-2020: GPD Benešov n.Pl. 
100,- Kč. 
 
 Úhrada pohledávek bude podmínkou pro účast družstev v krajských soutěžích 2021-2022. 
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5. Různé 
 
Termín příští schůze VV KSSTÚK zatím nelze určit, bude záležet na vývoji epidemiologické situace. 
Komunikace mezi členy VV bude probíhat stávajícím způsobem. 
 
Ústí n.L., 19.02.2021 
 
Zapsal:  Vlastimil Kincl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


