
Vážení delegáti, 

Svolávám členskou schůzi ČBS formou per rollam. Prosím všechny zástupce klubů, aby se 

vyjádřili k níže popsaným bodům hlasování a odpověděli na tento mail ke každému bodu 

hlasování formou: 

PRO (počet hlasů) 

PROTI (počet hlasů) 

ZDRŽUJI SE (počet hlasů) 

Počet hlasů jednotlivých klubů k 30.10.2019 naleznete v příloze tohoto mailu. 

Aktuálně platný seznam klubů a delegátů. 

 

Lhůta na hlasování dle bodu 10.9. stanov je 15 dní, čili hlasování se uzávírá dne  

14.11.2019 ve 22:00.  

V případě neobdržení hlasování se počítá hlasování PROTI. 

 

Bod č. 1 Hlasování - míchačka 

Výbor ČBS využil zvýhodněný nákup míchacího stroje Duplimate Mk V během ME juniorů v 

Norsku. Cena míchacího stroje byla po slevě 2 299 EUR. Vzhledem k částce vyšší než 25 000 

Kč je nutné odsouhlasení nákupu členskou schůzí. Dle diskuze z únorové členské schůze 

využil výbor přebytek finacní z roku 2018. 

Míchačka je uložena v Bridžovém klubu Praha a kromě míchání rozdání na celostátní soutěže 

mohou kluby tuto míchačku využít i pro míchání klubových či regionálních soutěží.  

Bod č. 2 Hlasování - Bridgemate II 

Na členské schůzi ČBS se také projednával nákup skórovacího zařízení. Aktuálně 

nejvýhodnějsí je nákup skórovacího zařízení Bridgemate II - odkaz na web. ČBS k nákupu 

může opět k nákupu využít přebytek finacní z roku 2018, který činil více než 277 tis. Kč. I v 

tomto roce očekává výbor ČBS hospodaření se ziskem. 

Výbor ČBS navrhuje nákup jedné sady BM II, což čítá 25 ks Bridgemate II, 1x kufr na 

uskladnění a převoz, 2x server a 1x watch pager pro rozhodčí a 1x transmitter pro pager.  

Odhadovaná cena dle ceníku na webu Bridgemate je celkem 3 560 EUR plus doprava. Cena 

je pouze orientační a může se lišit v závislosti na možnosti dodavatele a doručení.  

Hlasováním tedy odsouhlasíte nákup výše zmíněného vybavení.  

BKP také vyjádřilo zájem o nákup skórovacího zařízení BM II. V případě, že má i Váš klub zájem si BM 
II pořídit a využít společné objednávky a dopravu, prosím kontaktujte výbor ČBS do 14.11.2019. 

Bod č. 3 Hlasování - odměna za práci pro ČBS 

Dotace od MŠMT jsou aktuálně vypsány i pro rok 2020 v podobném znění jako v roce 2019. 

Ve všech programech očekává výbor 100% částky z minulých let, avšak možné je až 10% 

navýšení v případě uznání věcného hodnocení žádostí.  Předpokládané částky jsou tedy 328 

000 Kč pro reprezentaci, 200 000 Kč v dotaci Talent, která je určena pro podporu mládeže a 

445 000 Kč na organizaci svazu.  

Prosíme tedy o odsouhlasení odměn dle stávajících dohod a to: 

a) odměna předsedovi ČBS 15 000 Kč měsíčně - garantováno do doby přidělení dotace SVAZ 

a na zbylé období vázáno na přidělení dotace SVAZ, ze které je odměna vyplnácena. 

b) odměna za další administrativní práci, zejména update webových stránek czechbridge.cz a 

matrikacbs.cz do výše 5000 Kč mesíčně. Opět platí vazba na dotaci SVAZ jako v bodě a)   

Děkuji všem delegátům za spolupráci 

S pozdravem 

Milan Macura, Předseda ČBS 

http://www.czechbridge.cz/UserFiles/file/Kluby/2019-08-04_Seznam%20klubu.pdf
http://www.bridgemate.com/

