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 13. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 3.3.2018 (19:30-22:30 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Ondřej Košatka, Vladimír Hlavatý, Petr Jahoda
Vlastimil Pabián
bez účasti
Ivan Škoda, sekretář STK
M.Hostinský, V.Stehlík
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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,
úkol nadále trvá.
Zpráva o činnosti KM za rok 2017 – není dosud zpracována, Úkol trvá.

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Rozhodnutí STK 2018-04 (Rozlosování ligových soutěží 2018)
Informace STK o uzavření Změn specifikace utkání (bez poplatku), STK vydá aktualizované Rozlosování.
Rozpis jednorázových soutěží – úvodní diskuze k návrhu STK. STK předloží předloží KM k prostudování
a poté bude RMJ odsouhlasen VV a zveřejněn.
- Úprava Termínového kalendáře – informace KK o konání SPF, změna s TV o týden dříve vzhledem
k možnosti TV v původním termínu už dopoledne, což by nešlo zařadit ženy / BDL. Nový termín SPF
sobota 20.10. PP ČT SPORT od 16 do 19:30. Hala Aréna SPARTA je předběžně rezervována. Tím by se
umožnilo zařadit SPF BDL a 1LŽ do celého dne. Úprava ještě RDS u BDL (superfinále). VV schvaluje
vydání Termínového kalendáře, dodatek č.2
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
4:0
4
0
0

2 Hospodář ČNS
-

Informace hospodáře o vyhlášených programech dotací MŠMT – Výzva č.7 s termínem podání žádosti do
16.3.2018. Ještě zbývá zjistit některé nejasné otázky vyhlášené Výzvy, jinak je Žádost připravena k podání
v daném termínu.

3 Komise propagace a marketingu
-

Informace o jednání k úpravách webu ČNS, bude uskutečněno 11.3. a 18.3. „on-line“ školení oddílových
pracovníků k užívání YOUTUBE vysílání (kanál nohejbal.tv)
Překlad videa z tréninků repre J.Korea v horizontu cca 1 měsíce, důležité předložení cenové nabídky před
konečnou objednávkou.
Pokračují grafické práce grafika O.Skály na návrhu diplomu a certifikátu TR B
Doporučení k další spolupráci s M.Chuchlovou (cestovní agentura k použití na diváckou účast na MS
v Rumunsku) a L.Lukáčovou

4 Konference
-

Org.zajištění – V.Pabián a I.Škoda
Informace k předloženým dokumentům. Projednány vyjádření KTR ke všem změnám dokumentů SŘ a DŘ.
Diskuze K.Kleníka k možným návrhům a názorům na Konferenci k uplatněnému systému soutěží v RDS
s východiskem pro soutěžní rok 2019.

5 Různé
- Schválení RMJ : RMJ 01-2018 – dodatečná přihláška TJ Spartak Přerov do BDL VV přihlášku akceptoval.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Zdržel se
0
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-

VV ČNS pověřuje gen.sekretáře k doplnění do písemné formy soupisek ustanovení o povinnosti
lékařských prohlídek.
- Prezident ČNS pověřuje gen.sekretáře rozesíláním (prostřednictvím el.pošty) každého zápisu z jednání
VV, ihned po jeho schválení, všem ligovým oddílům, KNS a orgánům ČNS
- Dodatečné hlasování (dle připomínky Dozorčí rady v Zápisu z jednání) o poskytnutí příspěvků
mládežnickým oddílům v režimu Kreditního systému. Komise mládeže tento materiál předložila na
11.jednání VV ČNS dne 19.1.2018. VV ČNS souhlasí s předloženým materiálem i s poskytnutím
příspěvků dle tohoto materiálu.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
4:0

Pro

Proti
4

Další jednání VV
-

Zdržel se
0

Navržený termín: březen-duben 2018.
Navržené místo: bude určeno
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