Zápis z jednání VV JAL
Volyně dne 28. 11. 2015

Jednání Výkonného výboru (dále jen VV) Jihočeské amatérské ligy – cyklistiky (dále
jen JAL) svolal v souladu se stanovami ředitel JAL Ing. Miloslav Šustr dne 12. 11. e-mailem
na adresy jednotlivých členů VV.
Jednání zahájil a řídil ředitel JAL Ing. Miloslav Šustr. Přivítal přítomné a seznámil je
s programem jednání, který byl shodný s programem zaslaným již v pozvánce.
Program jednání:
1. Hodnocení sezóny 2015
2. Plnění úkolů stanovených NOZ – přeměna JAL na spolek
3. Projednání stanov Jihočeské amatérské ligy cyklistiky z.s.
4. Volba ředitele JAL
5. Organizace sezóny 2016
6. Sestavení kalendáře závodů na rok 2016
7. Usnesení

K navrženému programu nebyly žádné připomínky, a proto bylo přistoupeno
k projednávání jednotlivých bodů.

1. Hodnocení sezony 2015
Hodnocení sezóny provedl ředitel JAL Ing. Miloslav Šustr
• Oproti sezoně 2014 nedošlo k žádným významným a zásadním změnám.
Přes problémy s povolováním závodů ze strany státní správy a jejich
organizací zůstal počet závodů stejný 16 (nížení o 2 bylo nezařazením M
ČR SAC).M SAC bylo celkem povedené, prostředí atraktivní ( továrna
Nošovice a hlavně dojezd silničního závodu na Lysou horu byl náročný a
pro členy JAL vesměs neznámý.
• Snížil se počet členů JAL na 83 (z 91 loňských), a počet startů z 1 087 na
969. Někteří přihlášení si ani nevyzvedli startovní čísla.
• Z 969 startujících bylo 595 (v minulém ročníku 863) startů členů JAL a 374
příchozích (v minulém ročníku 217). Skutečnost, že poklesl počet startů
členů JAL při současném nárůstu počtu startujících příchozích, byla
hodnocena negativně.
• Pravidla a soutěžní řád byly změněny v tom smyslu, že byl možný start
všech kategorií společně. Tuto změnu někteří organizátoři závodů využili.

• Problémy byly v předávání materiálu JAL. Chybí jeden oranžový maják.
Z celkového počtu 11 nevrácených čísel pro příchozí bylo odevzdáno jen
900 Kč. Protože poslední řádné předání materiálu podle seznamu bylo
provedeno při závodě v Lenoře mezi Ing. Šustrem a Robertem Sedleckým
nelze chybějící materiál a peníze dohledat.
• Průměrný počet startujících na závodě byl 60 (stejně jako vloni) nejvíce:
Kleť – 97, Loučovice Et. – 97, Temelín – 95, nejméně: Kašp. Hory - 21
Kájov – 44, Omlenička – 48

2. Plnění úkolů stanovených NOZ – přeměna JAL na spolek
Ředitel JAL Ing. Miloslav Šustr seznámil přítomné s aktuálním stavem plnění
požadavků zákona č. 89/2012 Sb. ( NOZ ) a úkoly, které je nutno splnit do konce roku 2015 a
v průběhu roku 2016. V souladu s požadavky NOZ byla všechna občanská a jiná sdružení
přeměněna na spolky a registrace těchto spolků byla převedena od MV ČR k rejstříkovým
soudům. Pro JAL je rejstříkovým soudem Krajský soud v Českých Budějovicích. Řídí se to
podle sídla spolku. JAL byla proto ke dni 1. 1. 2014 převedena ke Krajskému soudu
v Českých Budějovicích pod dosavadním názvem. Jako již spolek jsme u tohoto soudu
zapsáni v oddíle L vložce 1630.
Úkolem pro vedení JAL je do konce roku 2015 provést změnu názvu tak, aby
odpovídal požadavkům NOZ. Tedy v názvu musí být spolek nebo na konci zapsaný spolek
(stačí zkratka z. s.). Ředitel navrhuje pro náš spolek název Jihočeská amatérská liga cyklistika z. s. Protože musí být změna názvu k rejstříkovému soudu doložena Stanovami
spolku, navrhuje ředitel již dnes projednat a schválit nové Stanovy s novým názvem, které
současně se změnou názvu zaslat rejstříkovému soudu a tím současně splnit úkol upravit
Stanovy podle požadavků NOZ, který je nutno splnit do konce roku 2017. K rejstříkovému
soudu je nutno také zaslat údaje o statutárním orgánu a sídle spolku. Všechny údaje se zasílají
elektronicky i písemně. Poplatek za každou změnu údajů je 1 000 Kč. Schválení Stanov se
dokládá zápisem z příslušného jednání Výkonného výboru.
Prezident dále navrhuje, aby nebyla stanovami zřizována revizní komise a kontrolní
činnost aby byla prováděna Výkonným výborem JAL.
Prezident upozornil na to, že budou-li schváleny nové stanovy, budou volby orgánů
spolku provedeny již podle těchto nových stanov.

3. Projednání stanov Jihočeské amatérské ligy-cyklistiky z. s.
Ing. Miloslav Šustr přednesl návrh textu nových stanov spolku a vysvětlil zásadní
provedené a doporučené změny. Do stanov byly zapracovány návrhy přednesené ředitelem
JAL v bodě 4. K návrhu byla vedena diskuze a na základě této bylo do usnesení Výkonného
výboru navrženo definitivní znění Stanov. Stanovy byly po doplnění jednomyslně schváleny.

4. Volba ředitele JAL
- kandidáti: jako kandidát na ředitele JAL byl navržen Karel Juráň. K návrhu byla vedena
diskuse. V diskusi nebyl navržen jiný kandidát. Karel Juráň oznámil, že s kandidaturou
souhlasí a bude-li zvolen bude funkci ředitele JAL vykonávat. Poté bylo přistoupeno
k hlasování, při kterém byl jednomyslně zvolen ředitelem JAL Karel Juráň .

5. Organizace sezóny 2016.
• Pravidla a Soutěžní řád nebude měněn.
• Bude dokončena výměna startovních čísel za čísla dodaná firmou
Kalassportwear. Pro členy JAL, kteří mají SČ z minulých let bezplatně, pro
nové členy za poplatek 100 Kč. Je nutno mít co největší počet členů JAL.
Příchozí aby nám bilanci pouze vylepšovali. Diferencovat je startovným.
• Vstup do soutěže byl stanoven na 400 Kč.
• Startovné ponechat na 150 Kč pro členy JAL a 200 Kč pro příchozí a tím
pomoci organizátorům závodů s krytím nákladů. Na dodatečné pojištění
příchozích odevzdá organizátor závodů za každého příchozího i nadále 50
Kč na účet JAL
• Zlepšit je nutno přehled o putovním materiálu JAL, aby se neopakovaly
závady z roku 2015.
• Elektronické přihlašování do JAL 2016 bude ponecháno, plně se osvědčilo.
• Mistrovství ČR SAC bude zařazeno do JAL ale bez koeficientu 1,1 tedy
bodování od 150 bodů. Bez zařazení bychom měli asi málo závodů. M ČR
SAC 2016 organizuje Moravský pohár. Termín je stanoven na 30. a 31. 7.

6. Sestavení kalendáře závodů na rok 2016.
Zatím jsou jasné termíny 5 závodů: Milevsko 1.5., Moninec 11.6. společně
s Extraligou Masters a Temelín 27 a 28. 8. Doplněn termín závodu v Bílku – 8. 5.
Je třeba navrhnout, které závody pořádat společně se ŠUAC. Bude řešeno
s funkcionáři Š.U.A.C. Kalendář bude dopracován ředitelem JAL ve spolupráci s organizátory
závodů do 29. 2. 2016.

7. Usnesení.
1.
2.
3.
4.
5.

VV schvaluje vyhodnocení sezóny 2015 a organizaci sezóny 2016
VV zvolil ředitelem JAL pana Karla Juráně
VV schválil zněnu stanov JAL
VV vzal na vědomí způsob splnění úkolů v souvislosti s požadavky NOZ
VV uložil Ing. Šustrovi předložit po zapracování výdajů na závěrečné
vyhodnocení sezóny 2015 vyúčtování této sezóny

Příloha : Stanovy Jihočeská amatérská liga – cyklistika z. s.
Prezenční listina jednání VV

