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Zápis ze schůze výboru KAS Vyso
Přítomni:  Fišera, Pytlíková, Tomek
Omluveni:  
 
1. Kontrola úkolů. 
 - svolání mimořádné valné hromad
 - příprava školních soutěží  
  - příprava Ligy Vysočiny přípravek 
  - vyhlášení výsledků ankety Atlet Vyso
 
2. Výbor vzal na vědomí usnesení mimo
 - valná hromada schválila účetní uzáv
      
3. Výbor projednal přípravu na LODM
  - oblečení předáno zástupcům oddílů
  - doprava + bezinfekčnost (Rosa) 
  - ubytování (Tomek) 
  - rozdělení trenérů (Kliner) 
 - krajské dresy (Pytlíková) 
 - fotodokumentace (Fišera) 
  - výbor schválil proplacení auta (Fišera)
 
4. Výbor schválil úpravu soutěžního ř
  - skok vysoký - více než 12 závodník
 
5. Výbor vzal na vědomí hodnocení školních sout
  - výbor schválil dohodu o vzájemné spolupráci s Active Ž
 - Štafetový pohár - 3 okresy + kraj, 
  - Pohár rozhlasu - 5 okresů + kraj, 167 družstev, 1 4
 - poděkování oddílům za uspořádání závod
  - vystavení faktur (Fišera) 
   
6. Výbor vzal na vědomí přijetí nového oddílu do 
 - Elitavers - sportovní akademie Jihlava
  - statutární zástupce Libor Kuchyňa
  - omluven 
 
7. Výbor schválil založení nového spo
  - úrok místo 2,0% navýšen na 3,3%
 
8. Různé 
  - Pohár rozhlasu – ruční versus elektronické
 
 
 
 
 
 
Termíny schůzí:  17.8., 9.11., 7.12. 
Zapsal: Vratislav Fišera 
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