
SVAZ KARATE PLZE ŇSKÉHO KRAJE 
Paroubkova 535, 344 01  Domažlice 

Ing. Zdeněk Kubalík – předseda 
E-mail: kubalikz@email.cz 

Zapsal: Ing. Karel Průcha 

Zápis 
z Valné hromady SKePK konané 23. května 2009 v Blovicích 

 
Přítomni: Ing. Kubalík (odd. Domažlice) 

Ing. Štěpán, p. Adam (TJ Skvrňany) 
Ing. Průcha (DDM Blovice) 
p. Princ (Narama) 
p. Kuba (Nagai-michi) 

Omluveni: odd. Hrádek, Nýrsko 
 

Program: 
1. Zahájení VH a volba komisí 
2. Schválení návrhu programu jednání VH. 
3. Volba návrhové, mandátní a revizní komise. 
4. Zpráva předsedy SKePK o činnosti v roce 2008. 
5. Zprávy jednotlivých úseků VV SKePK. 
6. Zpráva revizní komise. 
7. Volba předsedy a členů výboru. 
8. Schválení ekonomické směrnice SKePK 01/2009. 
9. Schválení směrnice STK 01/2009. 
10. Hlasování o přijetí SK BUDO SPORT-CENTRUM PLZEŇ a CLUB KARATE PLZEŇ do SKePK. 
11. Různé. 
12. Diskuse. 
13. Schválení usnesení z jednání VH. 
14. Ukončení VH. 
 

K bodu č. 1-5 - jednání zahájil a VH řídil prozatímní předseda Ing. Kubalík, 
- byly zvoleny  komise mandátní, revizní a návrhová, 
- schůze byla prohlášena ze usnášení schopnou z hlediska nadpoloviční účasti oddílů, 
- bylo konstatováno, že svaz sdružuje v současné době 7 aktivních oddílů, cca 300 členů, 

8 zkušebních komisařů III. třídy, 1 zkušební komisař I. třídy, 9 krajských rozhodčích, 
- v minulém roce bylo uspořádáno 5 soutěží uvedených v kalendáři, 
- v letošním roce 4 soutěže + 2 soutěže pro mládež 8. – 6. kyu, 
- v červnu 2008 z osobních důvodů odstoupil předseda p. Hora a prozatímně zvolen Ing. Kubalík. 

K bodu č. 6 - byla provedena revize hospodaření – bez připomínek. 
 

K bodu č. 7 - dosavadní výbor svazu s novým předsedou byl jednomyslně zvolen: 
   předseda  : Ing. Kubalík 
   jednatel   : Ing. Hrdlička 
   hospodář  : Ing. Průcha 
   STK   : Ing. Kubalík 
   TMK   : p. Hora 
   Pověřenec pro zkoušky : p. Adam 
 

K bodu č. 8-9 - byla schválena ekonomická a STK směrnice 01/2009 včetně  návrhů: 
 zkoušky STV u členů  a) známka svazu - odvod do pokladny svazu á 50,-- Kč 
   b) bez známky odvod á 150,-- Kč 

u nečlenů  odvod á 200,-- Kč 
- školení trenérů III. třídy á 600,-- Kč, doškolení po 4 letech á 300,-- Kč 
- dotace na soutěže uvedené v kalendáři maximálně do výše 70 % odvedených poplatků za 

zkoušky nebo individuálně projednáno výborem 
 

K bodu č. 10  - hlasování o přijetí SK BUDO SPORT PLZEŇ a SK KARATE PLZE Ň do SKePK 
                        Na základě tajného hlasování bylo rozhodnuto: 

 SK BUDO SPORT PLZEŇ - žádost zamítnuta (4 hlasy proti, 1 zdržel hlasování) 
 SK KARATE PLZEŇ - žádost zamítnuta (3 hlasy proti, 1 pro, 1 zdržel hlasování) 

 

K bodu č. 11-12 - p. Adam provede aktualizaci oddílů v rámci působnosti svazu a projedná statut Budokanu 
                             Klatovy 
  - předseda nahlásí na FÚ změnu adresy svazu. 
K bodu č. 13 - závěry z projednaných bodů byly jednohlasně schváleny 
 

K bodu č. 14 - VH byla ukončena v 16 hodin 


