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 ze 17. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného v Chabařovicích dne 26.7.2018 (19:00-20:45 hod.)

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Vlastimil Stehlík, Petr Jahoda, Michal Hostinský, Ondřej Košatka
Vlastimil Pabián
bez účasti
V.Hlavatý
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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.
KPM – Vytvoření certifikátu pro držitele licence B trenéra nohejbalu. Úkol trvá.

1 STK
-

Vydaná rozhodnutí STK : Rozhodnutí STK 2018-09 a STK 2018-10 – Změny specifikace utkání
BDL způsob, termín a místo utkání o umístění na 9.-12.místě, pořadatel TJ Spartak Čelákovice, STK vydá
propozice, požadavek nominace 4 rozhodčích, STK deleguje řídícího.
- VV po projednání mění pořadatele MČR jednotlivců žen (termín zůstává v platnosti) – pro technické
problémy původně pořadatel TJ Spartak Čelákovice zrušil svoji přihlášku, pořadatel MČR bude TJ Slavoj
Český Brod. VV CŇS souhlasí se změnou.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Dohoda o pořadatelství MČR dvojic a trojic žen v termínu TK (bez předložení přihlášky) TJ Slovan
Chabařovice za podmínek omezení max.počtu 16 sestav pro MČR – důvodem pouze 1 hala s 1 hřištěm pro
případ nevhodného počasí, Komise žen s návrhem souhlasí (východisko při nepřihlášení žádného
pořadatele a ohrožení uspořádání MČR v r.2018). VV souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Pořadatelé MČR trojic mužů, jednotlivců žen (Český Brod), dvojic a trojic žen (Chabařovice) a
jednotlivců mladších žáků (Žďár n.S.) připraví včas návrh propozic ke schválení STK.
- Předběžná přihláška na MČR st.žáků dvojic a trojic TJ Sokol Semily, dosud není znám termín. MČR
jednotlivců starších žáků – dosud žádný pořadatel. Komise mládeže připraví návrhy do 31.8.2018
- Pro nedostatek pořadatelů VV ČNS navrhuje STK uspořádat MČR jednotlivců mužů v termínu TK ve
Sp.centru Nymburk. VV souhlasí.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0

2 Komise propagace
-

-

Organizační zabezpečení MČR trojic mužů 25.8.2018 v Českém Brodě – výroční 50. MČR. VV projednal
podmínky propagace, doprovodné propagační akce – časový program MČR, účast historických finalistů
1.MČR, prodej propagačních materiálů, soutěže a tombola ze vstupného (balíčky zájezdu na MS,
vstupenky na SPF), upoutávky a přenos youtube nohejbal.tv, další propagační akce pořadatele a Komise
propagace.
VV projednal návrh na cenu balíčku cesty diváků na MS v Rumunsku 4.500,- Kč (cesta autobusem, 2 noci
v hotelu, vstupenky). Upoutávky, letáčky na akcích ČNS, propagace na všech mediálních prostředcích.
Účast TV (ČT SPORT spolu s výpravou repre ČR).
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-

Organizace Superfinále – předběžný harmonogram - 1.liga žen 9:00-12:00, BOTAS Dorostenecká liga
12:30 – 15:00, Extraliga muži 16:00 (závazný začátek přímého přenosu ČT SPORT), není možný trénink
finalistů večer předem, možný trénink mužů před vlastním superfinále podle časového průběhu
předchozích finálových utkání. Informace o propagaci, distribuci vstupenek (P.Jahoda), uzavřené Smlouvě
o pronájmu haly, dotace Magistrátu hl.m.Prahy

3 Komise mládeže
-

Průběžné výsledky Poháru ČNS mládeže – M.Hostinský podal informace o průběhu a plánu podzimních
akcí, na webu ČNS jsou již aktuální průběžné výsledky.
Informace o akci „Sportovní park“ v Pardubicích – využití propagačních materiálů z přechozích akcí
Sporťáčků
Akce s odlehčenými míči (připravuje se ve spolupráci s výrobcem GALA) v rámci zvýšeného rozpočtu na
mládež.
Na návrh Komise mládeže se v Rozpočtu ČNS částka 35 tis.Kč (metodické materiály) převádí na jinou
nákladovou položku Komise mládeže
Komise mládeže připraví návrh na změnu rozpočtu ČNS v souvislosti s nárůstem dotací MŠMT na jednání
VV ČNS 25.8.2018

4 Různé
-

Smlouva na přenosy youtube nohejbal.tv se Zdeňkem Musilem – na návrh prezidenta ČNS VV souhlasí
s uzavřením předloženého znění Smlouvy na rok 2018 s opcí na další roky.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
0
-

Informace o účasti reprezentace mužů ČR na pohárovém utkání v Rumunsku (Kluž) jako součást
propagace MS 31.8.-2.9.2018.
- Informace hospodáře V.Pabiána o průběhu kontroly účetnictví za 01-05/2018 Dozorčí radou v kanceláři
ČNS. Dosud není zápis z této kontroly. Hospodář přednesl námitku na jednání DR, když předseda DR
B.Pilbauer rozeslal na vedoucí ligových družstev a KNS zaslané ekonomické výsledky včetně detailních
nákladových položek. Zaběhnutá praxe (cca 11 let) zaslání průběžných ekonomických výsledků
s detailními účetními položkami se posílají členům VV a DR s tím, že to je interní materiál. Postup
předsedy DR vytváří dojem populistického jednání s možným důsledkem destabilizování vedení ČNS přes
internetové mediální prostředky. Tím se neubírá právo DR posouzení a následného zveřejnění celkových
výsledků kontrolní činnosti. VV ČNS souhlasí s opatřením zasílat DR jen výsledky hospodaření (tabulka
plnění rozpočtu ČNS) bez detailních účetních položek s tím, že všechny účetní doklady jsou kdykoliv na
vyžádání dostupné v kanceláři ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

Další jednání VV
-

Navržený termín: 25.8.2018.
Navržené místo: Český Brod
Kamil Kleník, v.r.
prezident ČNS
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