
 

MEZIOKRESNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 CHEB-SOKOLOV  

http://ch-so.kuzelky.net/  
 

Výkonný výbor svazu 

P  O  Z  V Á  N  K A 
 

NA  SHROMÁŽDĚNÍ  ZÁSTUPCŮ  ODDÍLŮ  KUŽELEK 
Meziokresního kuželkářského svazu  CHEB – SOKOLOV 

 
Shromáždění se koná v ÚTERÝ 23. 6. 2009 od cca 19:30 hod. v zasedací místnosti Správy 

sportovních zařízení Sokolov, v budově Zimního stadionu Sokolov, B.Němcové 1780 
(Loc: 50°10'18.901"N, 12°39'8.061"E)  

(bezprostředně po skončení SZO Karlovarského kraje). 
Zváni jsou pověření zástupci jednotlivých oddílů a členové výkonného výboru MoKS –  

 M. Utikalová, Ing. H. Slavík 
Program : 

1. Zahájení včetně organizačních záležitostí               (F. Šatra) 
2. Uzávěrka kandidátky pro volby předsedy MoKS a VV MoKS 
3. Volba volební, mandátové a návrhové komise 
4. Projednání a schválení změn Jednacího a Volebního řádu SZO            (F. Šatra) 
5. Zahájení práce volební komise              (Volební komise) 
6. Zpráva předsedy svazu o činnosti a hospodaření svazu,                                                         (F. Šatra)      

kontrola plnění usnesení z posledního SZO r. 2008 
7. Zpráva předsedy STK o uplynulém ročníku 2008-2009,                                                        (H. Slavík) 

vyhlášení konečného výsledku, hodnocení soutěže 
8. Informace z VV ČKA, aktivu STK ČKA a z jednotlivých oddílů    (H. Slavík , zástupci oodílů) 
       a další aktuálnosti  (pravděpodobně již vyřčeny v rámci předchozího krajského SZO) 
9. Zpráva mandátové komise                    (Mandátová komise) 
10. Volba předsedy MoKS a VV MoKS                 (řídí Volební komise) 
11. Přestávka na sčítání hlasů a Vyhlášení výsledků voleb           (Volební komise) 
12. Porada nového VV MokS 
13. Příprava nového ročníku 2009-2010             (nový VV MoKS)   

– bude se plně odvíjet od výsledku předchozího SZO kraje  
   a případně přijatého záměru  změny struktury soutěží  

14. Mistrovství jednotlivců pro r. 2010 všech kategorií              (nový VV MoKS) 
a) kategorie  
b) pořadatelé 
c) systém jednotlivých kategorií 
d) odměny MJ 
f) úhrada MJ 

15. Návrh rozpočtu MoKS na soutěžní ročník 2009 – 2010            (nový předseda MoKS) 
16. Různé, informace, diskuze průběžně  
17. Usnesení – tj. návrh a schválení včetně rozpočtu na soutěžní ročník 2009 – 2010     (Návrhová komise) 
18. Závěr                                                                                                  

 
Předsedající SZO: František Šatra  
Předsedající řídí nekonkretizované body jednání 
 

Je žádoucí, aby vyslaní zástupci oddílů byli dostatečně znalí problémů a názoru oddílu 
v jednotlivých bodech navrženého programu, uměli jej prezentovat a podpořit argumenty,      
a mohli tak dostatečně fundovaně svým rozhodováním kladně ovlivnit další děj kuželkářského 
sportu našeho meziokresu – to platí všeobecně trvale pro každé SZO!  



 

 
 
Jednací a Volební řád: 

Žádám všechny účastníky jednání, aby se na tento bod jednání připravili a prošli si přiložené návrhy obou 
dokumentů. Předpokládá se diskuse pouze o návrzích změn a nikoli detailní probírání celých dokumentů (změny těchto 
dokumentů jsou zažluceny pro potřebu porovnání s předchozím stavem). 
 
Volba předsedy a VV MoKS: 

Je vhodné, aby měli jednotliví voliči (delegáti SZO) od svých oddílů mandát pro návrh a volbu jednotlivých 
kandidátů. To znamená, že by měla být tato problematika probrána přinejmenším ve výborech oddílů, lépe pak na 
členských schůzích. 
Pro návrh kandidátů, přihlášku a dalších náležitostí v souvislosti s volbami platí stejný, blížeji vysvětlující materiál, 
který  byl rozeslán KvKKS v rámci pozvánky na SZO KvKKS pro rok 2009 – dokument s názvem „Volby 2009“ 
(vzhledem k identické platnosti a použitelnosti je tento dokument součástí materiálů zaslaných s pozvánkou na naše 
SZO MoKS). 
 
 
 
 
 
S pozdravem „HODU ZDAR“ a na setkání se těší 
 

           František      Š a t r a 
V Chebu 3. června 2009             předseda MoKS Cheb – Sokolov 


