
Zápis č.2/2018 z jednání    

   Výkonného výboru  

   středočeského KNS  
                 konaného dne 12. dubna 2018 v Osnici 

 

Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Beránek Jiří, p. Miloslav Vach, p. Michal 

Němec, p. Michal Daněk ( 100 % ). Omluveni: 0   

Dozorčí rada: p. Kočiš Petr.  Hosté: 0 

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

Program jednání: 

1. Splnění úkolů z Konference KNS 

2. Soutěžní ročník 2018 

3. Různé 

Příloha č.1 Zápisu: Aktualizovaný přehled Jistin klubů 
  

1.  SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z KONFERENCE KNS – ROZHODNUTÍ VV KNS  

1.1  Dokumentace 

Sekretář KNS a Komise mládeže zajistí zaslání ( elektronicky ) Rozpisů soutěží  

mužů i mládeže pro rok 2018 na adresu sekretáře ČNS ( zajistí sekretář KNS ) a  

předsedovi Komise mládeže ČNS ( zajistí KM KNS ) v předepsaném termínu do  

30.4.2018. 
 

1.2  Konference ČNS 

Dne 4.3.2018 se v Nymburce ( sportovní centrum ) uskutečnila Konference  

ČNS. Středočeský KNS na tomto jednání zastupoval předseda p. Peter  

Rackovský ( předseda KNS ) a p. Libor Chytra ( Šacung ). Zápis z jednání 

Konference je k dispozici na stránkách ČNS. 

 

1.3  Předání cen 2017 a cen pořadatelům akcí mládeže 2018  

Na Konferenci ČNS ( 4.3.2018 ) byly dodatečně předány ceny ( trofeje, míče,  

diplomy ) oddílu Čelákovice za rok 2017. Sekretář KNS zajistí předání cen 

pořadatelům mládežnických akcí 2018 ( Č. Brod, Slaný, Čáslav, Benešov ) a to  

do termínu jejích konání. 

 

2. SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2018 – ROZHODNUTÍ VV KNS 

SOUTĚŽE MUŽŮ A MLÁDEŽE 

2.1  Splnění podmínek 

Všechna družstva splnila podmínky ( přihlášky, startovné, vykoupení povinnosti  

mládeže, soupisy, licenční poplatky a jistiny klubů ), pro účast v dlouhodobých  

soutěžích KNS 2018. Aktualizovaný přehled stavu Jistin klubů viz Příloha č.1 

tohoto Zápisu. 



2.2  Vrácení – převedení plateb 

V několika níže uvedených případech došlo k přeplatkům, nebo nesprávně  

adresovaným platbám na účet KNS. VV KNS na svém jednání rozhodl o  

vrácení/ převedení těchto financí klubů následovně:  

 

 Čelákovice C – převedení částky 500 Kč ( přeplatek ) z položky startovné 

družstva do položky jistiny klubu  

 Zvánovice - částka 600 Kč ( nesprávně adresovaná platba za oznámení 

hostování hráčů na účet KNS, místo ČNS ) bude převedena do položky 

Jistina klubu 

 Zvánovice – z přeplatku Jistiny klubu bude částka 200 Kč použita/ 

odečtena na zaplacení licenčního poplatku hráče a to do položky 

registrace 

 Liha – převedení částky 1.000 Kč ( přeplatek ) z položky vykoupení 

povinnosti mládeže do položky jistiny klubu  

 

Poznámka: V případě žádosti o zaslání/ vrácení výše uvedených přeplatků zpět  

na účty klubů informujte sekretáře KNS. 

 

3.  RŮZNÉ 

3.1  Internet - platba 

KNS uhradí nově vystavenou fakturu na rok 2018 za užívání ( hosting/ doména ) 

internetových stránek – www.stredoceskynohejbal.cz  do konce měsíce dubna  

2018. Správce webu p. Michael Žabka. 

 

3.2  Příští jednání VV KNS 

Nejbližší termín jednání VV KNS proběhne 07/2018 ( termín bude upřesněn ). 

 

 

V Osnici 12. dubna 2018  

 

zapsal Ing. Peter Rackovský 

           sekretář KNS            

         

 
 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/

