Zápis z 35. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 23.1.2016 (9:00-12:30 hod.) v Nymburku

Účastníci
Výkonný výbor

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Jiří Doubrava, Michal Hostinský, Ivan Králík, Petr Jahoda

Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté

Vlastimil Pabián
Luboš Pamánek – sekretář STK, V.Pavlík – předseda KR, M.Maršálek – předseda KTR,
I.Šimečková – člen KŽ

Omluveni
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

STK spolu s Komisí propagace a marketingu připraví aktualizaci přihlášek na pořadatelství jednorázových
soutěží, včetně aktualizace Dohody o pořadatelství MČR a formuláře přihlášek tak, aby obsahovaly
všechny potřebné informace k vydání propozic – termín předložení 23.1.2016 – nebylo splněno

1 Soutěže, informace STK
Projednání Rozpisu jednorázových soutěží ČNS 2016 :
o po diskuzi a úpravách VV ČNS souhlasí s navrhovaným zněním RJS
Hlasování VV :
-

Výsledek pro:proti
6:0

Pro

Proti
6

0

Zdržel se
0

doručení přihlášky na pořadatelství MČR trojic mužů nohejbalovým oddílem SK LIAPOR WITTE
Karlovy Vary, VV potvrzuje pořadatelství v termínu TK 2016
Hlasování VV :
-

Výsledek pro:proti
6:0

Pro

Proti
6

0

Zdržel se
0

VV ČNS souhlasí s pořadatelstvím MČR dvojic mužů v Nymburku 2.4.2016 – pořadatel STK ČNS ve
spolupráci s KPM ČNS
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
-

doručení přihlášky na pořadatelství MČR dvojic a trojic dorostu nohejbalovým oddílem NK Zvěrkovice,
VV potvrzuje pořadatelství v termínu TK 2016
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
-

-

STK nepředložila v termínu 15.1.2016 plán činnosti a rozpočet, VV ČNS vyzývá k předložení do
31.12.2016

2 Komise mládeže
informace o stavu pořadatelů mládežnických MČR. V současné době schválené MČR ml.žáků dvojic a
trojic a MČR dvojic a trojic dorostu, v jednání jsou další termíny a MČR.
- předložený dodatek č.1 Rozpisu Poháru ČNS mládeže, VV souhlasí
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
-

-

doručení návrhu vyhlášení grantu partnerských kempů mládeže ČNS 2016 – po diskuzi a úpravách bude
předložena konečná verze a KM předloží k projednání RMJ
Zpráva o činnosti KM za rok 2015 – VV bere na vědomí
Návrh Plánu činnosti a rozpočtu KM na rok 2016 – zvýšené požadavky na náklady KM (kreditní systém,
BDL) budou v návrhu rozpočtu ČNS 2016 akceptovány pokud to umožní skladba rozpočtu
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3 Další odborné komise
-

-

-

-

-

-

-

Komise žen
o Zpráva o činnosti KŽ za rok 2015 – VV bere na vědomí
o Plán činnosti KŽ a návrh rozpočtu na rok 2016 – VV bere na vědomí a návrh rozpočtu akceptuje do
návrhu rozpočtu ČNS 2016
o diskutována výše kreditů v rámci plnění mládeže a žen za soutěže žen
o informace o uzavřené motivační soutěži za rok 2015 s výsledky této soutěže
Komise rozhodčích
o Zpráva o činnosti KR za rok 2015 – VV bere na vědomí
o Plán činnosti KR a návrh rozpočtu na rok 2016 – VV bere na vědomí a návrh rozpočtu akceptuje do
návrhu rozpočtu ČNS 2016
o informace předsedy KR o přípravě seminářů, školení a doškolení rozhodčích, soupis triček pro
rozhodčí,včetně velikostí, bude předložen KR do 15.2.2016
o informace prezidenta ČNS o postupu v otázce vrácení řízení disciplinárních přestupků hráčů Petřiny a
Spilky opakovaným disciplinárním řízením – Disciplinární komise svolala řízení na 27.1.2016
v Praze. VV ČNS doporučuje KR zabývat se v souvislosti s tímto případem i podílem provinění
rozhodčích inkriminovaného zápasu ELM.
o KR ve spolupráci s STK připraví soupis případů nedostatků v činnosti rozhodčích za uplynulý
soutěžní rok s návrhy sankcí dle KR vydaného Sazebníku pokut spolu s řešením realizace výběru
pokut od rozhodčích.
Komise tuzemského rozvoje
o Zpráva o činnosti KTR za rok 2015 – VV bere na vědomí
o Plán činnosti KTR a návrh rozpočtu na rok 2016 – VV bere na vědomí a návrh rozpočtu akceptuje do
návrhu rozpočtu ČNS 2016
Komise reprezentace
o Zpráva o činnosti KRe za rok 2015 – VV bere na vědomí
o Plán činnosti KRe a návrh rozpočtu na rok 2016 – VV bere na vědomí a návrh rozpočtu akceptuje do
návrhu rozpočtu ČNS 2016
Komise propagace a marketingu
o Zpráva o činnosti KPM za rok 2015 – VV bere na vědomí
o Plán činnosti KPM a návrh rozpočtu na rok 2016 – zvýšené požadavky na náklady KPM (nový web
ČNS, atd) budou v návrhu rozpočtu ČNS 2016 akceptovány pokud to umožní skladba rozpočtu
Komise zahraničního rozvoje
o Zpráva o činnosti KZR za rok 2015 – VV bere na vědomí
o Plán činnosti KZR a návrh rozpočtu na rok 2016 – VV bere na vědomí a návrh rozpočtu akceptuje do
návrhu rozpočtu ČNS 2016
Disciplinární komise
o Plán činnosti DK a návrh rozpočtu na rok 2016 – VV bere na vědomí a návrh rozpočtu akceptuje do
návrhu rozpočtu ČNS 2016

4 Různé
- Přehled schválených RMJ : nejsou žádné
- Schválení návrhu Smlouvy ČNS s firmou e-Sport.cz s.r.o. – web ČNS a e-obchod
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0

Další jednání VV

5
-

-

Navržený termín: 20.2.2016.
Navržené místo: Modřice
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