Jihočeský krajský svaz stolního tenisu

Informace oddílům č. 2

Informace oddílům stolního tenisu v Jihočeském kraji
Výkonný výbor JčKSST projednal na své schůzi 19. 9. 2016 kontroly utkání dlouhodobých soutěží,
dotace oddílům na činnost mládeže a termín konání Valné hromady JčKSST.
K těmto bodům vydává následující informace:
1. Kontroly soutěžních utkání
a. Kontroly soutěžních utkání řízených JčKSST budou pokračovat i v nové sezóně 2016/17
b. Komisaři mohou být členové VV a předseda RK – viz http://www.ping-pong.cz/kraje-aregiony/jihocesky-kraj
c. Povinnosti a činnost komisaře se řídí Soutěžním řádem, čl. 339 a dále Směrnicí ČAST
06/2014 Podmínky činnosti komisařů.
d. Delegaci komisaře na utkání provádí STK po dohodě s komisařem podle jeho časových
možností. Při delegaci bude důsledně dodržována neutralita komisaře podle Směrnice
ČAST 06/2014, bod 3).
e. Postup VV JčKSST při zjištěném nesehrání utkání ve schváleném termínu je popsán
v Oznámení oddílům ze dne 4.1.2016 – viz http://www.ping-pong.cz/kraje/oznamenioddilum
2. Příspěvek oddílům na práci s talentovanou mládeží
a. VV JčKSST získal pro oddíly dotaci od Jihočeského kraje ve výši 100.000,- Kč + 20.000,- Kč
vlastní podíl JčKSST
b. Podmínky čerpání: JčKSST podepíše s oddíly Smlouvu o poskytnutí dotace, v ní budou
určeny podmínky čerpání a vyúčtování dotace, oddíly musí dotaci vyúčtovat do 05/2017
c. Uznatelné výdaje: nájemné herny – pouze tréninky a turnaje mládeže, nákup vybavení
pro mládež – pálky, potahy, míčky, startovné na turnajích, doprava a ubytování na
turnajích mládeže, výdaje na trenéry – mzdy, školení, výdaje na rozhodčí při pořádání
turnajů pro mládež. Bližší údaje budou uvedeny ve smlouvě.
d. Podpořené oddíly: KST Vyšší Brod, DDM Soběslav, Sokol Strakonice, Elektrostav
Strakonice, Orel CB, Pedagog CB, Spartak Kaplice, Sokol CB, Jiskra Třeboň, Libín
Prachatice, Staving Studená – oddíly budou informovány dopisem do konce 10/2016
3. Termín Valné hromady JčKSST
a. Termín Valné hromady JčKSST – čtvrtek 24. 11. 2016 v 17:30 v restauraci Juvel, CB, před
ní se bude konat od 16:30 jednání VV JčKSST

V Českých Budějovicích dne 3. 10. 2016

Pavel Hložek, předseda VV JčKSST
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