
Zápis ze schùze pøedsednictva POOB 29.6.2016

Pøítomni: Borovièka, Forstová, Janata, Nìmeèková, Sysel, Šubrt
Omluven: Kurfürst
Host: Brettlová

Byly schváleny dotace na závody oblastních žebøíèkù.
FSP 3000 + 5000 Kè + pøíspìvek na mapu ve schválené výši 9300 Kè, celkem 17300 Kè
SCP 3000 Kè
MKP 3000 kè + pøíspìvek na mapu ve schválené výši 1140 kè, celkem 4140 Kè
DKP 3000 Kè – penále za problematický prùbìh 2000 Kè + pøíspìvek na mapu ve schválené výši 1840 Kè, celkem 2840 Kè
VSP 3000 Kè

Byly schváleny dotace na závody PPŽ. Pøedsednictvo rozhodlo, vzhledem k neèekanému poøádání všech závodù na SI krabièky, které
u tohoto typu závodu dosud nebylo pro pražské oddíly ošetøeno v hospodáøských smìrnicích, o neudìlení dotací a zároveò požadování
odvodù za použití SI krabièek a èipù. Pùjèovné SI omylem uhradilo VSP, kterému bude èástka 2220 Kè vrácena.

Pražské úèetnictví Pražského krajského svazu novì vede (od bøezna) Marta Brettlová, kontakt na ni je
marta.brettlova(zavináè)seznam.cz , požadavky na fakturaci smìrem k Vám øešte prosím s ní.

Probìhlo pøedání SportIdent èasomíry ze správy PTU do správy PKS ÈSOS.
Stav pražské SI sady Nefunkèní vyèítací krabièky (3 ks) byly opraveny a v záøí 2016 byl aktualizován seznam velké sady + drobná

revize provedená Jirkou Dlouhým:
9. 9. 2016 - všechny krabièky upgradované na firmware 649 (žádné dramatické zmìn)
9. 9. 2016 - ze soupravy doèasnì vyjmuty krabièky 32, 43, cíl, mazání 43 a jedno mazání nefunkèní, 32 a cíl nízké napìtí opakovanì
9. 9. 2016 - byl aktualizován seznam kontrol z protokolu z tohoto dne
Buï v novém SIConfig+ nebo v novém firmware je drobná chybka, že obèas kontroly hlásí, že mají 3,00 V, zatímco mají o hodnì více.
Chybìjící kontroly zatím nahrazeny kontrolami z konce èíselné øady.
Do Nìmecka budou ale kontroly poslány najednou až na konci sezóny.

Termín a místo pøíštího jednání bude oznámeno mailem.
Zapsala Jarmila Nìmeèková


