Český nohejbalový svaz, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
tel. 602 940 312 ° e-mail : nohejbal@cuscz.cz ° web : www.nohejbal.org

Zápis z 23. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného v Nymburku dne 2.3.2019 (18:30-21:00 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Petr Jahoda, Vladimír Hlavatý, Vlastimil Stehlík, Michal Hostinský,
Vlastimil Pabián
bez účasti
Ivan Škoda-sekretář STK
Ondřej Košatka
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

-

V.Hlavatý připraví pro VV doporučení kontroly areálů z hlediska funkčnosti, formálního i věcného
naplnění dokumentů ČNS. Úkol pro stanovení podmínek dle úrovně soutěží, po zahájení ligových soutěží.
Prezident ČNS znovu vysvětlil způsoby a možnosti zpracování materiálu s předložením návrhu
k projednání na příštím jednání VV, je ve fázi konečné úpravy, přesunuje se na příští jednání
Zpráva o činnosti KM za rok 2017 – není dosud zpracována. Předseda KM přislíbil úkol splnit zároveň
s předložením Zprávy o činnosti KM za rok 2018. Zatím nepředloženo, úkol trvá.

1 STK
-

Rozhodnutí STK - žádné
I.Škoda – ZSU do Rozlosování soutěží, vydání Rozlosování všech ligových soutěží
Vzhledem k nedohodě TJ Spartaku Čelákovice s provozovatelem volejbalové kurty, musí se snížit počet
soutěží singlů, navrhuje STK singly starších žáků, žen a mužů, ml.žáci a dorost v jiném termínu a jinde.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Přihláška TJ Slavoj Český Brod na MČR STŽ23 – VV registruje, ale Komise mládeže má připravenu jinou
variantu, VV pověřuje předsedu KM k jednání o pořadateli.
Připomínka M.Hostinského k nasazování a losování při MČR dané RJS. STK doporučuje použít nadále
způsob nasazování a losování dle soutěží dospělých i u jednorázových soutěží mládeže

2 Komise mládeže
-

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2019 – výtka VV, že nebyl Rozpis schválen předem, částky navrhované
(pořadatelství, ceny za celkové umístění) v případě schválení rozpočtu ČNS v navrhované výši příslušné
položky rozpočtu na VH. VV dodatečně souhlasí s Rozpisem Poháru ČNS mládeže 2019 :
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Informace o předpokladu pořadatelství Poháru ČNS mládeže – zveřejněno na webu ČNS
Vyhlášení Grantu pořadatelství Partnerských kempů – ve stejném rozsahu jako 2018, KM upraví textaci a
zveřejní na webu ČNS. VV souhlasí
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

3 Informace o VH
-

Informace prezidenta ČNS k přípravě jednání mimořádné Valné hromady ČNS 3.3.2019
Znovu prodiskutovány problematické změny dokumentů ČNS na jednání VH
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4 Hospodářská komise
-

Ekonomické materiály předloženy a schváleny na minulém jednání VV, další zveřejněné dokumenty
nejsou povinné pro delegáty VH, jen informativní a jako součást schválení účetní závěrky

5 Různé
-

Projednání Zápisu z jednání DR a příloh
o Požadavek DR jmenných seznamů účastníků diváckého zájezdu na MS mužů, včetně soupisy
ubytovaných – V.Pabián kostatuje, že na místě jednání předložil tabulkový přehled placených
balíčků dle schvále VV a že způsob zaúčtování je plně v souladu s platnou legislativou ČR
o Faktury pobytů a jednání ve SCN ČUS – doložení detailního rozpisu občestvení, počtu a obsahu –
V.Pabián konstatoval, že tento kritizovaný postup již VV řešil a není jiný názor
o údajně chybějící podpisy statutára na fakturách – faktury dle podepsaných smluv nemusí již
statutár jednotlivě podepisovat, ostatní faktury poptvrzuje e-mailem na adresu hospodáře ČNS
o DR doporučuje při vyšší objednávce poptat 2 a více firem – V.Pabián konstatuje soulad s platnou
legislativou ČR, především u Zákonu o veřejných zakázkách
- Trenérsko metodická komise předložila vyhodnocení činnosti TCM za rok 2018 s návrhem poskytnutí
příspěvku. Hospodář ČNS upozorňuje na nutnost uzavřít hodnocení TCM za rok 2019 do 15.12.2019
vzhledem k povinnosti vyúčtování a zdokumentování dotace MŠMT. VV souhlasí s úhradou příspěvků dle
přiloženého hodnocení :
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0
-

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

Sekretář – členství podle Stanov a metodika rušení členů z registru
Návrh M.Hostinského na doplnění částky odměny 1.000 Kč reprezentantovi, který se zúčastní náborových
akcí ČNS oddílů
Hospodář doporučuje s okamžitou platností zavést Dohody o pořadatelství i u Poháru ČNS mládeže
(doplnit změtně již odehrané soutěže) v souvislosti s podmínkami čerpání dotací MŠMT. Dodatečně budou
stanoveny podmínky pro fakturaci dle těchto Dohod.
Požadavek Komise mládeže spolupráce při rozhodování nominace na Kempy nadějí mládeže – V.Pabián,
člen Komise reprezentace předloží požadavek k projednání KRe.
Informace K.Kleníka o připravovaném Kongresu UNIF / EFTA dne 25.5.2019 v Praze, za VV delegátem
stanoven V.Stehlík
Další jednání VV

-

0

Navržený termín: bude určeno
Navržené místo: bude určeno
Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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