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Zpráva  

o činnosti Výkonného výboru KvKKS za sout ěžní ročník 2010-2011 
 
Výkonný výbor KvKKS v uplynulém roce absolvoval druhý rok svého volebního období, již třetího v historii 
KvKKS. VV se sešel na dvou řádných zasedáních, další operativní záležitosti byly řešeny telefonicky nebo 
za použití elektronické pošty. 
Před zahájením soutěžního ročníku VV v připomínkovém řízení v elektronické formě projednal a poté i 
schválil Rozpis soutěží jím řízených (Západočeská divize, Karlovarský krajský přebor a Karlovarská krajská 
soutěž 1. a 2. třídy). 
Na řádném lednovém zasedání VV schválil systém, postupové kvóty a místa konání MJ kraje a potvrdil 
startovné na krajských MJ. 
Na druhém červnovém jednání se VV zabýval přípravou tohoto SZO, dále VV projednal průběh 
dlouhodobých soutěží i soutěží jednotlivců, které v tomto soutěžním ročníku řídil, a konstatoval, že k průběhu 
soutěží ani k výsledkům nebyly vzneseny žádné námitky, stížnosti ani připomínky a výsledky schválil. 
Hlavním bodem byla příprava nového soutěžního ročníku. Divizi bude řídit Plzeňský krajský svaz. Krajské 
soutěže proběhnou podle již dva roky používaného modelu, který se dle mého názoru osvědčil a přinesl 
potřebné oživení do nejnižších soutěží. Další informace o novém ročníku má ve své zprávě předseda STK 
KvKKS Jarda Dobiáš, stejně tak shrne dění v našem kraji z hlediska sportovního. 
Ve financování ze strany ČKA je situace ještě horší než vloni. Svaz letos dostal pouze 6200 Kč. Jsme nuceni 
i nadále velmi šetřit. 
Situace v ČSTV je velmi tristní, dotace jsou kráceny. Proto musí ČSTV za své služby, tedy pouhé vedení 
účtu, požadovat kompenzaci, která byla stanovena na 6500 Kč. To by nám odčerpalo celou dotaci z ČKA. 
Proto se VV rozhodl spolupráci s ČSTV ukončit a peníze převést přímo pod ČKA. Financování pak bude 
řešeno zálohou, která bude jednou ročně zúčtována. KvKKS pak zřídí svůj vlastní účet, na kterém bude mít 
uloženy své finanční prostředky a kam budou i směřovat platby od oddílů. Hlavní požadavek jsou nulové 
náklady na provoz účtu, což je zcela jednoznačně realizovatelné. Vztah s ČSTV zůstane stále na standardně 
dobré úrovni a určitě není při případné změně situace vyloučen návrat ke spolupráci. 
Na dnešním jednání bych se také chtěl velmi podrobně zabývat další činností okresních svazů, zejména pak 
otázkou, zda mají mít vlastní účty, za jejichž vedení které bude zřejmě ČSTV požadovat kompenzaci. 
 
 
Závěrem Vám jménem VV děkuji za spolupráci během uplynulého soutěžního ročníku a přeji Vám příjemné 
léto a úspěšnou přípravu na nový soutěžní ročník. 
 
 
Staré Sedlo 20. 6. 2011 
 
Hanuš Slavík 
Předseda KvKKS 


