
 

Zápis č. 7/2019 

z výborové schůze Oddílu Kulturistiky 

TJ Uherské Hradiště 

 
 

Dne:   11. listopadu 2019 
Přítomni:  Bartas Rostislav, Lapčík Petr, Oulehla Michal, Zpěvák Roman, Paluřík 

Pavel, 
Hosté:  Uherka Milan (zástupce TJ), Bartoš Pavel, Kusák Petr, Valenta Pavel, 

Bartoš Otto, Bartoš Jan – vše členové oddílu kulturistiky 
Omluveni:  
Neomluven:  
 
Příští schůze:  9. prosince 2019, 18 h – sportovní hala (kuchyňka za vrátnicí) 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
1. Projednání příspěvků závodníků oddílu kulturistiky pro rok 2019 

 
Vzhledem k zápisu z výborové schůze KKTJSSUH č. 4 ze dne 21.9.2018, kde 
bylo výborem oddílu dohodnuto prodloužení statutu závodníka na dobu 2 let, 
platí závodníci, kteří v roce 2019 nezávodili a nebudou závodit, poplatek ve 
výši členského poplatku TJ SS, tzn. 650 Kč pro rok 2019. 

 
2. Předání dokumentace oddílu bývalým předsedou p. Bartošem Pavlem 

 
Na základě výzvy výboru oddílu kulturistiky se dostavil bývalý předseda oddílu 
kulturistiky Bartoš Pavel ve věci předání dokumentace oddílu za jeho funkční 
období. 
 Vzhledem k tomu, že k předání dokumentace nedošlo, domluvil se 
výbor oddílu na náhradním termínu předání a to na příští oddílové schůzi dne 
9. prosince 2019 v 18 h v místě konání schůze výboru.  

V této záležitosti Vyzývá výbor, aby se pan Bartoš Pavel 
dostavil dne 9. prosince 2019 na schůzi výboru oddílu kulturistiky a 
to v 18 h do kuchyňky ve sportovní hale v Uherském Hradišti. 

Dále vyzývá také pana Němce Jiřího a pana Grebeně Michala 
jako členy bývalého výboru oddílu kulturistiky, aby se taktéž 
dostavili na výborovou schůzi dne 9. prosince 2019 v 18 h do 
kuchyňky ve sportovní hale v Uherském Hradišti. 

 
3. Oddílové příspěvky 2. pololetí 2019 

 
Byl ukončen výběr oddílových příspěvků za 2/2 2019. Počet členů oddílu 
k 31.10.2019 je 86 osob. 6 osob nezaplatilo v termínu a budou vyzváni 
k dodatečné platbě v náhradní lhůtě 30 dní. V případě nezaplacení ani v této 
náhradní lhůtě, bude jejich členství v oddíle kulturistiky ukončeno. 

 



4. Závodní činnost 
 

Výbor oddílu kulturistiky pověřil trenéra oddílu Petra Kusáka záležitostí vyřízení 
registrací našich závodníku na SKFČR a na svazu silového trojboje. K této 
záležitosti bude třeba součinnosti všech závodníků. 
 

5. Změna registrace našeho oddílu na SKFČR 
 
Výbor oddílu zaslal na SKFČR vyplněný formulář se změnou v registraci našeho 
oddílu. Dochází ke změně v názvu (z klubu na oddíl) a ve jménu předsedy (z 
Libora Dostála na Rostislava Bartase). 

 
 
 
 
 

V Uherském Hradišti, 11. listopadu 2019 
Zapsal:  Petr Lapčík    
 
            
            
       ____________________________ 

Rostislav Bartas  
Předseda výboru  


