
                 

 Termín :  

Čas a místo konání :   17.00 hodin  
 
                                            
COVID opatření :

Program :

                          

 

Za VV 

                  

Termín :  pátek  

Čas a místo konání :   17.00 hodin  

                                            
COVID opatření :

◦ Shromáždění se může zúčastnit z

◦ Účastníci 
výsledkem

Program : 

◦ Zahájení

◦ Volba mandátové a návrhové komise

◦ Zpráva o činnosti Výkonného výboru PlKKS

◦ Zpráva o hospodaření

◦ Návrh r

◦ Zpráva STK 

◦ Příprava nového ročníku soutěží

◦ Financování mládeže (žactvo

◦ Informace z

◦ Pohár jednotlivců soutěží PPlK, DP, PPl

◦ Zpráva mandátové komise

◦ Různé , diskuse

◦ Usnesení , závěr

                          ________________________________________

 Neúčast zástupce oddílu bude pokutována částkou 500,
 Cestovné  se oddílům nehradí
 Při  hlasování a schvalování usnesení má každý oddíl právo jednoho rozhodujícího hlasu

Za VV PLKKS :      Ing. Jiří Vavřička

Výkonný výbor Plzeňského krajského kuželkářského svazu 

SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ

pátek  11.6.2021

Čas a místo konání :   17.00 hodin  

                                            ______________________________________
COVID opatření : 

Shromáždění se může zúčastnit z

Účastníci shromáždění se 
výsledkem. Provedený test nesmí být starší než 1 týden.

Zahájení 

Volba mandátové a návrhové komise

Zpráva o činnosti Výkonného výboru PlKKS

Zpráva o hospodaření

Návrh rozpočtu na další období

Zpráva STK –

Příprava nového ročníku soutěží

Financování mládeže (žactvo

Informace z 

Pohár jednotlivců soutěží PPlK, DP, PPl

Zpráva mandátové komise

Různé , diskuse

Usnesení , závěr

________________________________________

Neúčast zástupce oddílu bude pokutována částkou 500,
Cestovné  se oddílům nehradí
Při  hlasování a schvalování usnesení má každý oddíl právo jednoho rozhodujícího hlasu

Ing. Jiří Vavřička

Výkonný výbor Plzeňského krajského kuželkářského svazu 

SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ

11.6.2021 

Čas a místo konání :   17.00 hodin  kuželna 

______________________________________

Shromáždění se může zúčastnit z

hromáždění se 
. Provedený test nesmí být starší než 1 týden.

Volba mandátové a návrhové komise

Zpráva o činnosti Výkonného výboru PlKKS

Zpráva o hospodaření 

ozpočtu na další období

– hodnocení ročníku 20

Příprava nového ročníku soutěží

Financování mládeže (žactvo

 jednotlivých oddílů

Pohár jednotlivců soutěží PPlK, DP, PPl

Zpráva mandátové komise

Různé , diskuse 

Usnesení , závěr 

________________________________________

Neúčast zástupce oddílu bude pokutována částkou 500,
Cestovné  se oddílům nehradí
Při  hlasování a schvalování usnesení má každý oddíl právo jednoho rozhodujícího hlasu

Ing. Jiří Vavřička - předseda svazu,

Výkonný výbor Plzeňského krajského kuželkářského svazu 

SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ

kuželna Zahořany

______________________________________

Shromáždění se může zúčastnit z každého oddílu pouze jeden zástupce

hromáždění se musí prokázat 
. Provedený test nesmí být starší než 1 týden.

Volba mandátové a návrhové komise

Zpráva o činnosti Výkonného výboru PlKKS

ozpočtu na další období 

hodnocení ročníku 2020

Příprava nového ročníku soutěží  2021

Financování mládeže (žactvo-dorost)

jednotlivých oddílů 

Pohár jednotlivců soutěží PPlK, DP, PPl

Zpráva mandátové komise 

________________________________________

Neúčast zástupce oddílu bude pokutována částkou 500,
Cestovné  se oddílům nehradí 
Při  hlasování a schvalování usnesení má každý oddíl právo jednoho rozhodujícího hlasu

předseda svazu, Marta Kořanová

Výkonný výbor Plzeňského krajského kuželkářského svazu 

SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ

Zahořany 

______________________________________

každého oddílu pouze jeden zástupce

musí prokázat potvrzením o
. Provedený test nesmí být starší než 1 týden.

Volba mandátové a návrhové komise 

Zpráva o činnosti Výkonného výboru PlKKS 

20-2021  

2021-22 

dorost) 

Pohár jednotlivců soutěží PPlK, DP, PPl 

________________________________________ 

Neúčast zástupce oddílu bude pokutována částkou 500,

Při  hlasování a schvalování usnesení má každý oddíl právo jednoho rozhodujícího hlasu

Marta Kořanová - hospodář

Výkonný výbor Plzeňského krajského kuželkářského svazu 

SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ

______________________________________ 

každého oddílu pouze jeden zástupce

potvrzením o  antigenní
. Provedený test nesmí být starší než 1 týden. 

 

Neúčast zástupce oddílu bude pokutována částkou 500,- Kč 

Při  hlasování a schvalování usnesení má každý oddíl právo jednoho rozhodujícího hlasu

hospodář 

Výkonný výbor Plzeňského krajského kuželkářského svazu zve zástupce oddílů na

SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ PLKKS p.s.

každého oddílu pouze jeden zástupce 

antigenním/PCR

Při  hlasování a schvalování usnesení má každý oddíl právo jednoho rozhodujícího hlasu

zástupce oddílů na 

PLKKS p.s. 

 

/PCR  testem s negativní

Při  hlasování a schvalování usnesení má každý oddíl právo jednoho rozhodujícího hlasu 

 

negativním 


