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Zápis z 43. jednání Výkonného výboru ČNS 
konaného dne 11.11.2016 (20:00-22:00 hod.) v Nymburku 

 

Účastníci 

Výkonný výbor Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Jiří Doubrava, Michal Hostinský  

Generální sekretář Vlastimil Pabián 

Dozorčí rada   

Hosté   

Omluveni  Ivan Králík, Petr Jahoda 
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Usnášeníschopnost 

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

Kontrola plnění úkolů 
- Nabídka ČOV na finanční podporu sociálně slabých sportovců mládeže – příslušný materiál KM zveřejní 

na webu ČNS s vysvětlením možností pro zapojení oddílů mládeže do projektu. Úkol trvá. 

- Naplňování směrnice ČNS o kreditním systému – KM předloží přehled plnění u ligových oddílů a oddílů 

krajských soutěží do 20.10.2016 – úkol se přesouvá na příští jednání VV 

- Vyhodnocení partnerských kempů mládeže – předseda KM předloží komplexní Zprávu k doložení 

oprávněnosti použití loterijních prostředků ČOV – nový termín předložení 25.11.2016 

1 Soutěže, informace STK 
- Ligový seminář se bude konat 10.12.2016 od  14:00 v  Nymburku – program a náměty k jednání budou 

rozeslány do 28.11. 

- Přihláška SK Rychnovek na pořadatelství MČR dorostu dvojic a trojic 2017 – navrhovaný termín 26.-

27.8.2017 zatím nelze potvrdit, až po jednání Ligového semináře a návrhu Termínového kalendáře. 

   

2 Komise mládeže 
- Příspěvky za dílčí turnaje KP mládeže – předložený seznam zpracovaný Komisí mládeže dle evidence KP 

mládeže v jednotlivých krajích. VV souhlasí. 

Hlasování VV : 

Výsledek pro:proti Pro Proti Zdržel se 

4:0 4 0 0 

 

- Žádost TJ Sokol Modřice o dotaci na Partnerský kemp mladších žáků v lednu 2017 – KM připraví 

vyhlášení grantového řízení na pořadatele Partnerských kempů pro zimní období od 1.1. do 31.3.2017 s 

vyhlášením do 15.12 a přihláškami do 31.1.2017. Žádost TJ Sokol Modřice bude posuzována až podle 

tohoto vyhlášeného grantového řízení. 

- KM připraví návrh Rozpisu Poháru ČNS mládeže 2017 do termínu jednání Valné hromady 

- Vyhodnocení činnosti Tréninkových center mládeže za rok 2016 – Vl.Pavlík do 10.12.2016 připraví 

vyhodnocení podle doručených celkových zpráv jednotlivých TCM a spolu s J.Šmejkalem a V.Stehlíkem 

navrhnou příspěvky na činnosti TCM dle Rozpočtu 

 

3 Různé 
- Přehled schválených RMJ :  nejsou žádné. 

- Pojištění odpovědnosti trenérů a funkcionářů – J.Doubrava připraví návrh na uzavření souhrnného 

pojištění dle nabídky ČUS – do 11.12.2016 

- Projednání Odvolání AC Zruč-Senec bylo odloženo z důvodu vyžádání vyjádření legislativní rady a 

Disciplinární komise na další jednání VV 

- Volební Valná hromada ČNS  

o Projednáno vyjádření Komise tuzemského rozvoje k předkládaným úpravám dokumentů – 

Pravidla_VV01, Pravidla_VV02, Stanovy_LG01, DŘ_DK01. Odborný poradce pro legislativu 

JUDr.L.Kratochvíl zaslal upravený návrh „Stanovy_LG01“ ve druhém kole, který reflektuje na 

doporučení KTR. VV  bere ostatní vyjádření KTR na vědomí a do 16.11. zveřejní všechny tyto 

dokumenty na webu ČNS a zašle delegátům VH.  

 

4 Další jednání VV 

- Navržený termín:  10.prosince 2016. 
- Navržené místo:   Nymburk. 


