Zápis,z mimgiádného_iedná{ríW ObKF Divize E

Datum a místo konání:26. lCI. 2015; Brno, Vodova 108
Přítomni; Marek Blažek, Zdeněk Petr st., Martin Ptáčníka JiříStix
omluven: Robert kalvoda
Host: Kamil Bednář
Proiednáno byjo:
L.

úvod

Toto mimořádné jednánísvolal nově zvolený předseda W p. Blažek ihned po ukončeníva[néhromady
a zahájiljej v 19:15 hod, Předseda přivítal přítornné členy nově konstituovaného VV a konstatoval, že
na jednáníjsou přítomni 4 členovéVV a ten je tudížusnášenísčhopný,

2.

Odvolání KRD při ObKř divize E
VV projednal návrh předsedy W na odvolání celé KRD při ObKF divize ť z důvodu následného
budoucího sjednocení řízení rozhodčícha delegátů na úrovni KP a divize § po dřívějšírezignaci KRD při
KKF jM a z důvodu zvýšených výdajů klubů divize E v počátku tohoto soutěžnlho ročníkuna cestovnó
rozhodčích a delegátů, kteří byli v mnoha případech KRD obsazováni bez přihtédnutí k hledisku
hospodárnosti, a přijal poměrem hlasů 3 - 1 - 0 následující usneseni:
MlSUt: W s okamžitou účinnostíodvolává z funkce předsedy KRD pana Lubomíra Reka a dále
odvolává z funkcí členy KRD pány Véclava Kubíčkaa Daniela Vomastka.

3.

§chválení mimořádného režimu pro řízení rozhodčích a delegátů na úrovni ObKF divize E
V souvislosti s předchozím bodem jednání VV projednal návrh předsedy VV na mimořádný režim pro
řízenírozhodčícha delegátů a kdanému bodu bylo přijato poměrem hlasů 4 * 0 * 0 následující
usnesení;

M/03/1: VV se ujímá na dobu určitou, a to nejdéle na dobu 14 dnů, přímého řízeníKRD, když gescí nad
danou činnostíustanovuje pana Kamila Bednáře;
M|ú3l2: VV souhlasi s tim, že externím spo|upracovníkem W pro oblast říze*írozhodčich a delegátů
bude po přechodnou dobu, nejdéle však po dobu 14 dnů, pan Zdeněk Vala;
M/03/3: VV se zavazuje nejdéle do 14 dnů ustanovit novou KRD přiObKF divize E.

4.

Závěr
Jednáníukončil předseda VV ve 20:].5 hod. stím, že termín řádného jednánínově zvo|eného VV bude
dne 2, 11, 203.5 v Brně na Neužilově ul. 15 od 18:30 hod, a zahájeno bude společným jednánírn s VV
KKF JM,

Zapsal: Jiří Stix

Ověříl: Marek Blaže

