
Zápisz hlasování per rollam VV JŠS dne 20. prosince 2020

Vzl-rleclell k aktuálně platr-rému nouzol,éttttt stavu a tlept'íztrivémr-r vývoji olrleclně šíření

nentoci cor,id 19 se VV .]ŠS nesešel prezenčně a o rrěkterých záležitosteclr tak ploběhlo

lrlasor,ár'í per roliarn. Fllasor,árrí b1,1o zairáje no 17, 12.2020 a ukotrčeno b)'lo 20.12.2020

ve 20:00 hociin.

Irro.jeclrriii,ánv br.lr,záležitosti ol-riedr-rě f'aktltrace startortrého v dil,izícl-r a cldnrěn vedoltcínl

sliupirr v zár,islosti na odehraném počtr-r kol l, sor:těžnírrr ročnílttt2020l202L

Níže.isor_r uvedenir navržená ltsnesení a r,Ýsledek hlasování (ťrčastni1o se l,šech pět členťl VV),

Číslování nar,azuje na pi,eclclrozí lrlasol,ziní per rollar-rr.

1/20/Plt: Faktr.trace stirrtovtrého za účast v cliviztríclr sor-rtěžíc[r tlt,Ltzstcr .IŠS pr'., sezónu 20]0-

21 proběIrne po oclehrání min. 50 9ó ko1. atrebo i cli,ír,e. poktril bttdor,r sor.ttěže deÍjrritir,'ně

ltkotrčenl, Ti. nebr,rde se \r roce 2020 nic í-akttrrol,at.

Hlasování: 5 pro. 0 proti. 0 se zdržel.

5/20/Pll: Zprál,ao lrospodaření t,ar.2020 bLrde obsahovat z.ciťlvtlclněrrí" proč sr'rletlaplnill

pi'íjnlv kr,r,tli coviclr.t 19.

l-,llasol,árrí: 5 prtl. 0 proti. 0 se zdržel.

6/2$iPIt: ilakturace stirrtovnéhcl dle r.lstresení 4i2()iPR bucle v kažclór"rr případě zahrtrovat

poplatek zazápočet rra Elo (('RI FlDE;. Zbýi,ající část startovnélro btrcle talttr"irol,tiltit

r zál,islosti rra počtu oc,lelrrirnÝcll kol r,sczótlě 2020 2021. při počtLr kol :' -i()'% bLrcle

talttr,trovárn celý z_bl,tek startol,tlélrtl. r,opačrréll pt'ípaclě jell.jcho polovirla.

l]lasol,iiní: 5 pro. 0 proti. 0 se zclržel.

7l20lPF.: Vedor.rcírn skupirr bLlde rrásledrrě vvplacena ponrěrná část odměn,v die odehrané

sor,rtěže v sezóně 2020 - 2021 takto: při počtu kol > 50% btlde r,_vplacena odměnn 1, plné r,ýši"

r opačtlénl případě r,e r ýši 2i 3 plainol,arié oclrrrěny,

I,llasol ání: 5 pro. 0 proti. 0 se zclržel.

8/20iPR: ý případě tredolrratrí divizníclr sotttěží v sezóně 2020 - 2021 bucte VV JŠS
neprocllerrě jednat se ŠSCIR o t-inančtlím r,,yrovniiní (l,rácení trespott'ebol,aný-ch poplatkŮ na

zlrpočel HLO).

|llasclvllní: _i pro. 0 proti" 0 se zclržcl.

všeclrna nal,ržená usnesetrí bvla tír,nto schválerra.
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