Zápis z 1. jednání Výkonného výboru ČNS
konaného dne 10.1.2017 (17:00-21:00 hod.) v Praze

Účastníci
Výkonný výbor
Generální sekretář
Dozorčí rada
Hosté
Omluveni

Kamil Kleník, Petr Jahoda, Michal Hostinský, Vlastimil Stehlík, Vladimír Hlavatý, Ondřej
Košatka
Vlastimil Pabián
Bronislav Pilbauer
Tereza Doležalová
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Usnášeníschopnost
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV ČNS, VV je usnášeníschopný.

Kontrola plnění úkolů
-

Vyhodnocení partnerských kempů mládeže – všichni pořadatelé splnili podmínky dané Grantem, všechny
3 kempy naplnily i podmínky pro přidělení zvýšeného příspěvku (více než 32 účastníků). Předseda KM
předloží komplexní Zprávu k doložení oprávněnosti použití loterijních prostředků ČOV – nový termín
předložení 28.1.2017

1 Obecné informace VV
- Projednání a schválení jednacího řádu VV. VV ČNS souhlasí s návrhem :
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
6:0
-

Pro

Proti
6

Zdržel se
0

0

Stanovení předběžného časového plánu jednotlivých jednání VV – minimálně 1x měsíčně
Jmenování viceprezidenta ČNS. Prezidenta ČNS jmenuje viceprezidentem Petra Jahodu, který se
jmenováním vyslovil souhlas.
Projednání kompetencí jednotlivých členů VV :
o M.Hostinský, mládež, nadále předseda Komise mládeže
o V.Stehlík, zahraničí, nadále předseda Komise zahraničního rozvoje, spolupráce s Komisí rozhodčích
o O.Košatka, propagace a marketing
o V.Hlavatý, ligové soutěže, příprava Ligové komise, spolupráce s KNS
o P.Jahoda, viceprezident, ostatní nespecifikované oblasti činnosti VV

2 Odborné komise
-

Projednání aktuálního obsazení jednotlivých odborných komisí
o STK – předseda Kamil Kleník, členové Ivan Škoda, Ivan Králík, David Němec, sekretář Tereza
Doležalová, spolupracující člen (pro řízení jednorázových soutěží) Luboš Pamánek, připomínka
M.Hostinského k nutnosti hledat odborně schopného předsedu STK pro nejbližší budoucnost, aby tuto
pozici nemusel vykonávat prezident ČNS. Samostatně pracující člen STK V.Pabián, mající ve své
kompetenci výhradně oddílový a hráčský registr ČNS.
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
6:0

Pro

Proti
6

Zdržel se
0

0

Komise žen – bez změny, předseda Vlaďka Voithová, členové Iva Šimečková, Lenka Cibulková,
Růžena Řeháková – pozvánka na příští jednání VV
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
o

Komise mládeže – bez změny, předseda Michal Hostinský, členové Lukáš Vlach, Michal Holata,
Ladislav Barák, pozice sekretáře bude řešena
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
5:0
5
0
1
o

o

Komise propagace a marketingu – Ondřej Košatka, pro příští jednání VV připraví složení KPM po
projednání s potencionálními členy
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Komise zahraničního rozvoje – dosavadní předseda Vlastimil Stehlík, doporučuje bez členů komise
jen jako odborný poradce, vzhledem k náplni komise a nezájmu spolupracovat, VV souhlasí
Hlasování VV :
o

Výsledek pro:proti
5:0

Pro

Proti
5

Zdržel se
0

1

Komise rozhodčích – nový předseda KR Miroslav Sachl ml., členové Vladimír Pavlík, Jan Dutka,
Vojtěch Bartovský, Ivan Škoda, pozvání na příští jednání VV
o Komise tuzemského rozvoje – předseda Martin Maršálek, člen Vladimír Pavlík, dlouhodobé
nenaplnění komise, Tomáš Vaňourek je veden jako člen, ale několik let bez aktivní účasti na činnosti
KTR – pozvání na příští jednání VV
o Komise reprezentace – předseda Jiří Šmejkal, členové Kateřina Červenková, Vlastimil Pabián
Hlasování VV :
o

Výsledek pro:proti
6:0

Pro

Proti
6

Zdržel se
0

o Legislativa – odborný poradce Ladislav Kratochvíl
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
6:0
6

0

Zdržel se
0

0

o Disciplinární komise – předseda Ladislav Kratochvíl, členové Vladimír Mašát, Miroslav Jakoubek
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
o Hospodářská komise – předseda a hospodář ČNS Vlastimil Pabián, členové Jiří Doubrava, Petr Jahoda
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
Trenérsko metodická komise – nová komise, předseda Vladimír Pavlík, členové Jiří Šmejkal, Vlastimil
Stehlík, TMK připraví pro příští jednání Statut a Plán činnosti
Hlasování VV :
o

Výsledek pro:proti
6:0
-

Pro

Proti
6

Zdržel se
0

0

Gen.sekretář rozeslal Odborným komisím výzvu k předložení Zprávy o činnosti za rok 2016 a Plán činnosti
s návrhem rozpočtu na rok 2017 – k předložení do příštího jednání VV, tj. do 27.1.2017
Jednání Trenérsko metodické komise se zástupci Tréninkových center mládeže v sobotu 28.1.2017 od
12:30 hodin v Nymburce – zhodnocení činnosti za rok 2016, návrh na odměn a příspěvků za činnost v roce
2016, návrhy a doporučení pro další rozvoj TCM v roce 2017

3 Valná hromada 2016
- Projednání usnesení VH :
o Zástupci JhM KNS se zabývali možností dodatečného zařazení nohejbalu do programu LODM 2017
v Brně, jednání se nezdařila a do programu LODM 2017 nebude nohejbal zařazen; zmocněnec pro
LODM L.Barák se bude zabývat přípravou návrhu pro účast nohejbalu na LODM v r.2019
o Příprava pro změny ve spolkovém rejstříku – předloženy ověřené dokumenty ke zvolení členů VV,
předložen zápis z 1.jednání Dozorčí rady s volbou předsedy DR a ověřené dokumenty ke zvolení DR
(zbývá od J.Matyáška), doručen podepsaný a ověřený Zápis z Valné hromady 2016
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Projednání úvodních informací a požadavků předsedy Dozorčí rady (viz přílohy zápisu). Sdělení
předsedovi DR o nutnosti připojení jeho podpisu na vyúčtování dotací MŠMT programů I., II., V. a
VI do 31.1.2017. Doporučení prezidenta ČNS provést kontrolu položek vybraných DR z výše
uvedených programů MŠMT za rok 2016 tak, aby hospodář mohl připravit na následující dva lednové
víkendy, během kempu nadějí v SC Nymburk. Návrh / doporučení DR k provedení auditu odborné
firmy účetnictví ČNS za rok 2016 nelze v termínu předložení vyúčtování dotací MŠMT realizovat tak,
jak podmínil předseda DR svůj podpis na vyúčtování výše uvedených dotací, návrh / doporučení DR
k provedení auditu projedná VV na některém dalším jednání VV
- Vyúčtování dotací – informace hospodáře ČNS o stavu podkladových materiálů pro vyúčtování
obdržených dotací od MŠMT, Krajského úřadu JhmK, Magistrátu města Brna, Městské části Královo Pole,
Magistrátu hl.města Praha; Vyúčtování dotace od Magistrátu města Brna a Městské části Královo pole
s příslušnými požadovanými přílohami a dokumentací byly již odevzdány, ostatní je v přípravě
k odevzdání do 31.1.2017
o

4 Různé
-

Informace gen.sekretáře o schválených převodech soutěží – uskutečněné převody soutěží s Rozhodnutím
STK : SK Bělá – ANK Sokol Holice a TJ Solidarita – NK ROZVÍZ Slovan Ivanovice na Hané
- Informace gen.sekretáře o telef.oznámení TJ Sokol Mnichovo Hradiště o nepřihlášení družstva mužů do
2.ligy, předseda STK vyzval poražená družstva kvalifikačních skupin k vyjádření zájmu o možnost účasti
v dodatečné kvalifikaci, kromě Valašského Meziříčí zástupci ostatních družstev telefonicky případnou
účast v dodatečné kvalifikaci odmítli (zástupce TJ Peklo M.Hostinský přímo na jednání VV) –
gen.sekretář vyzve příslušné oddíly k písemnému vyjádření e-mailem a potvrzení telef.sdělení
- Projednání příprav nového soutěžního ročníku s ohledem na výstupy jednání Ligového semináře
10.12.2016 :
o projednání návrhu Termínového kalendáře 2017 – zatím bez termínů utkání 1.ligy žen a BDL
vzhledem k nejasnosti počtu přihlášených a s tím souvisejícího systému těchto soutěží; pro
superfinále ELM a 1LŽ zatím ve 2 variantách, vzhledem k zatím neprojednanému termínu PP ČT
SPORT, STK zajistí aktualizaci čl.2 TK (ostatní termíny)
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
o projednání návrhu Rozpisu dlouhodobých soutěží 2017 – předložený návrh diskutován členy VV,
M.Hostinský připomněl požadavek pro změnu bodového ohodnocení BDL (podmínkou je návrh
změny Soutěžního řádu k projednání na Konferenci ČNS); po úpravách vyplývajícíh z diskuze
bude základní verze RDS zveřejněna
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
6:0
6
0
0
-

Projednání termínu Konference ČNS 2017 – Konference ČNS 2017 bude v neděli 12.3.2017 od 10:00 hod.
v Nymburce dle navrženého Programu (v příloze Zápisu)
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
6:0

Pro

Proti
6

Zdržel se
0

-

0

Projednání Odvolání AC Zruč-Senec na Rozhodnutí STK 2016-13 – oddíl nepředložil Odvolání na
příslušných formulářích stanovených Dokumenty ČNS, přesto VV přistoupil k projednání Odvolání; návrh
AC Zruč-Senec na zrušení celého Rozhodnutí STK; VV konstatuje správné rozhodnutí STK v části
kontumace utkání, ale nesprávné rozhodnutí o dalších sankcích; VV uznává Odvolání v plném znění
s vrácením poplatku a příslušné pokuty a předává k novému řízení Disciplinární komisí
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
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5:0

5

0

1

-

Žádost NK CLIMAX Vsetín na úhradu „marně vynaložených nákladů“ při nesehraném utkání BDL o
3.místo v Chabařovicích – oddíl bude vyzván k doložení výše sazby za 1km uváděné 7,26 Kč/km (vnitřní
směrnice oddílu/faktura za pronájem auta apod.), příslušných dokladů o vyplaceném cestovném a stravném
příslušným hráčům a funkcionářům; VV neuznává nárokovanou částku na dopravu hráče B.Belka z Košic
do Vsetína a zpět vzhledem k jeho současné účasti na utkání ELM v Modřicích (dle zápisu o utkání); VV
rozhodnutí k této problematice odkládá do doručení požadovaných dokumentů
- Komise mládeže předložila návrh na Grantové řízení na zimní partnerské kempy mládeže, po projednání
VV nebyl návrh přijat
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti Pro
Proti
Zdržel se
3:0
3
0
3
-

Přihláška na pořadatelství MČR dvojic a trojic dorostu SK Rychnovek byla přijata v listopadu 2016,
vzhledem k nejasnosti možného termínu byla žádost o pořadatelství odložena; na pořadatelství tohoto
MČR došla přihláška od TJ Slavoj Český Brod dne 2.1.2017. VV po projednání souhlasí s přidělením
pořadatelství SK Rychnovek, pořadatel souhlasí s navrženým termínem dle TK 2017 (5.-6.7.2017).
Hlasování VV :
Výsledek pro:proti
6:0
-

Pro

Proti
6

0

-

-

0

Návrh V.Stehlíka řešit s vydavateli NohecMagazínu registrovanou diskuzi, příspěvky a dotazy na
prezidenta ČNS, VV doporučuje projednat otázku na příštím jednání VV

Další jednání VV

5

Zdržel se

Navržený termín: 28.ledna 2017.
Navržené místo: Nymburk
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