Zápis z jednání Konference
středočeského KNS
konané dne 23. února 2019 v Osnici
Celkem rozesláno 27 pozvánek pro delegáty s hlasem rozhodujícím.
Přítomno: 15 delegátů z toho 9 zástupců oddílů/klubů, 6 zástupců ONS a VV
KNS. Omluveni: oddíl Zvánovice a ONS Mladá Boleslav. Hosté: p. Jaroš,
( Liha ), p. Chytra ( Osnice ), p. Spilka ( Čelákovice ) a p. Červinka ( J.Vtelno ).
Celková účast 56 %.
Konference je usnášeníschopná.
Seznam samostatných příloh k Zápisu VH středočeského KNS:
Příloha č.1: Zpráva o činnosti VV KNS, Zpráva STK, Zpráva Komise mládeže
( KM ), Zpráva Komise rozvoje a propagace ( KRP )
Příloha č.2: Zpráva o hospodaření svazu
Příloha č.3: Zpráva Revizora KNS
Příloha č.4: Návrh rozpočtu KNS 2019
Příloha č.5: Usnesení Konference KNS 2019
Příloha č.6: Finanční jistiny družstev řízených VV KNS
1. ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU A JEDNACÍHO ŘÁDU
Všechny přítomné delegáty a hosty přivítal předseda KNS p. Peter Rackovský.
Jednací řád s programem bez připomínkování delegátů byl schválen(15–0–0).
2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ ( ORGANIZAČNÍ ) KOMISE A VOLBA
ORGÁNŮ KONFERENCE
Proběhlo zvolení orgánů Konference: p. Peter Rackovský – moderátor, p.
Miloslav Vach – zapisovatel/ navrhovatel, p. Michal Daněk a p. Michal Němec
mandátová a organizační komise a p. Martin Spilka - ověřovatel. Nebyl
podán další návrh do orgánů Konference. Orgány zvoleny (15–0–0).
3. ZPRÁVY ČLENŮ VV KNS A ZPRÁVA REVIZORA KNS 2018
Postupně byly předloženy Zprávy předsedy a členů VV KNS za rok 2018.
Poznámka: Zprávy VV KNS, STK KNS, KM KNS a KRP viz Příloha č.1 tohoto
Zápisu, Zpráva o hospodaření KNS viz Příloha č. 2 tohoto Zápisu a Zpráva
Revizora KNS viz Příloha ř.3 tohoto Zápisu.
Diskusní blok:
p. Martin Spilka ( Čelákovice ): Podal dotaz, zda pomoci finančně kraji tím, že
platit licenční poplatky hráčů nejdříve KNS a následně až ČNS doplatek.
p. Michal Němec ( VV KNS ):Poznamenal na předcházející dotaz, že
republikový svaz nemusí tento postup akceptovat.

p. Peter Rackovský ( sekretář KNS): K oběma příspěvkům oznámil, že požádá
hospodáře ČNS o upřesnění/ vysvětlení postupů k této problematice na VH ČNS
( 3.3.2019 ).
4. PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ZA ROK 2018
Proběhlo vyhodnocení uplynulého ročníku ve všech soutěžích řízených KNS a
předána ocenění ( trofeje a míče ) nejlepším družstvům a jednotlivcům
v kategoriích mužů a mládeže.
5.
SOUTĚŽE 2019
Přítomní delegáti obdrželi před jednáním Konference potřebnou dokumentaci,
včetně změn a informací k přípravě soutěžního ročníku 2019.
ZÁVAZNÉ TERMÍNY KE SPLNĚNÍ PŘEDEPSANÝCH PODMÍNEK
SOUTĚŽÍ KNS:
Jednotlivé termíny jsou závazné. Za nedodržení povinnosti hrozí proviněnému
družstvu mimo udělení finančního postihu i pozastavení soutěžní činnosti.
5.1

Povinnost

Do termínu

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže

15. 31.1.2019
23.2.2019

Zaplacení startovného do soutěží družstev mužů

23.2.2019

Zaplacení ( dorovnání ) jistin klubů do požadované výše 500 Kč

23.2.2019

Zaplacení platby za vykoupení povinnosti mládeže ( 4.000 KčKP/2.000 Kč-KS )
Zaslání Soupisů členů družstev mužů a mládeže spolu se
zaplacením licenčních poplatků
Zaslání dokumentů ( Zpravodaj, nových průkazek žáků… )

31.3.2019

Zaslání Rozpisů soutěží mládeže a mužů KNS na ČNS

30.4.2019

Zaslání Rozpisů řízených soutěží ONS na KNS

30.4.2019

Možné ukončení hostování

30.6.2019

2. přestupní termín
Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS 2020

15. 31.7.2019
31.8.2019

Podání přihlášek přímých účastníků kvalifikace o KS 2020

23.9.2019

Podání přihlášek účastníků kvalifikace o 2. ligu 2020

1.10.2019

Zaslání výsledků soutěží jednotlivých ONS na KNS

15.10.2019

Zaslání výsledků soutěží KNS na ČNS

15.11.2019

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS

30.11.2019

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2020

31.1.2020

1. přestupní termín

31.3.2019
5.4.2019

5.2 SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ
Na základě podaných 10 přihlášek družstev mužů byli delegáti z řad zástupců
klubů seznámeni s návrhy herního systému dlouhodobých soutěží 2019.
Poznámka:
Družstva Čelákovic C, Sadské, Čáslavi a Nové Vsi se nepřihlásila do soutěží
družstev mužů řízených KNS. Družstvo Čelákovice B se nepřihlásilo do soutěže
2.ligy. Družstva Slaný a Zaječov budou startovat ve 2. celostátní lize.
Připravené návrhy variant herního systému soutěží družstev mužů:
Varianta A: Jedna společná skupina KP systémem „každého s každým“.
Varianta B ( návrh p. Kašpárka ): Dvě regionálně rozdělené pětičlenné základní
skupiny. Základní část každý s každým ve skupině 10 kol. Pak nadstavba opět
na dvě skupiny. Postup prvních tří družstev z každé základní skupiny do
finálové šestky se započteným výsledkem. Týmy z A pouze zápasy s týmy B a
naopak ( 6.kol ). Skupina o udržení v obsazení čtyř družstev na 4. – 5. místech
základních skupin. Každý s každým ( 6.kol ). Celkem by každé družstvo
odehrálo 14 utkání.
Varianta C: KP a KS rozděleny po 5 družstev, dle výsledků ročníku 2018. Po
základní části ( 10 kol ). Nadstavbová část hraná pouze na dvě utkání. ČF Play –
off ( o 1.-8. místo ) s klíčem: 1.KP – 2. KS, 3.KP – 6.KP, 4.KP – 5.KP, 2.KP –
1.KS a sérii o udržení ( 9.-10. místo ) družstev na 5.-6. místě KS.
Diskusní blok:
p. Michal Kašpárek ( Jizerní Vtelno ): Podal odůvodnění svého návrhu.
p. Martin Maršálek/ p. Martin Paták ( Šacung Benešov/ ONS Benešov ):
Podpořili návrh p. Kašpárka a podali žádost na STK KNS při rozlosování KP
družstev sjednotit termíny domácích utkání družstva Šacungu B s termíny
domácích utkání družstva Šacungu A uvedených v rozlosování extraligy ČR.
p.Jiří Beránek ( STK KNS ): Žádost bude zohledněna, jako v ročníku 2018.
Hlasování k návrhům herního systému soutěží družstev mužů 2019:
Poznámka: O těchto návrzích hlasovali pouze zástupci družstev ( 9 ):
Varianta A: 0 pro návrh – 9 proti návrhu – 0 zdržel se hlasování
Návrh nebyl delegáty schválen.
Varianta B: 9 pro návrh – 0 proti návrhu – 0 zdržel se hlasování
Návrh byl delegáty schválen.
Poznámka: O Variantě C se nehlasovalo.

5.2.1 Herní systém a rozdělení družstev mužů
Krajský přebor družstev mužů v obsazení deseti týmů. Dvě základní skupiny
systémem každého s každým, doma – venku. Celkem 10 kol.
Rozdělení základních skupin následovně:
Skupina A: Osnice, Šacung B, Liha, Přišimasy, Zvánovice
Skupina B: Jizerní Vtelno, Nymburk, Vrdy, Český Brod B, Čelákovice B
Úvodní 1. kolo základní části začne dne 13.dubna a poslední 10. kolo zákl.
části dne 15.června 2019. Každé družstvo odehraje 8 utkání.
Následně nadstavbová část opět na dvě skupiny. Finálová skupina v obsazení
prvních třech družstev každé základní skupiny se započtenými výsledky.
Finálová skupina odehraje celkem 6 kol a to pouze zápasy s týmy z druhé
základní skupiny systémem doma – venku.
Skupina o další umístění ( 7. – 10.místo ) v obsazení čtyř družstev umístěních na
4.-5.místech základních skupin bez započtených výsledků. Tato skupina
odehraje celkem 6 kol systémem každého s každým, doma – venku.
1.kolo nadstavby začne dne 22.června a skončí 6.kolem dne 21.září 2019.
Celkem každé družstvo odehrají v sezoně 14 soutěžních utkání.
p. Jiří Očenášek ( Nymburk ): Žádost na STK KNS ohledně volna v termínu
( bude oznámen STK), z důvodu kolize spojené s pořádáním jiné akce.
p. Martin Spilka ( Čelákovice ): Žádost na STK KNS ohledně volna v termínu
možné kolize s pořádáním akce MČR jednotlivců všech kategorií dne 29.6.2019.
Poznámka: STK KNS z pracovních důvodů opustil jednání a oba poslední výše
uvedené požadavky budou řešeny individuálně.
5.3 SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLÁDEŽE
Na základě počtu podaných přihlášek družstev mládeže, pro soutěže dorostu i
žactva ( Slaný s povinnosti, ostatní: Č.Brod, Čáslav, Čelákovice, Šacung,
Kostelec n.Č.l., Kutná Hora bez povinnosti ), Konference KNS rozhodla o
sloučení soutěží do jedné kategorie, tak jak tomu bylo v letech 2014 - 2018.
Sloučení obou kategorií není v rozporu s platným SŘ ČNS ( článek 3.2 ) a
zněním platné Směrnice plnění povinnosti žen a mládeže ze dne 1.12.2015.
Poznámka: Družstva Český Brod, Šacung Benešov a Čelákovice budou navíc
startovat v Botas dorostenecké lize ( BDL ) ČR.
5.3.1 Systém soutěží
Soutěž proběhne turnajovým způsobem následně: Celkem sedm akcí hraných
v různých termínech ve složení 3x turnaj trojic z toho 1x KP trojic, 3x turnaj
dvojic z toho 1x KP dvojic a 1x turnaj jednotlivců. V případě dostatečného

počtu družstev žáků a dorostu na akci proběhnou soutěže v obou kategoriích
samostatně. Body budou započteny ze všech turnajů. Pro přihlášená družstva s
povinností je předepsaná účast mládeže minimálně na pěti akcích z celkového
počtu sedmi vyhlášených turnajů v Rozpisu KNS. U ligových družstev stojí
důkazné břemeno splnění všeobecné povinnosti článku 3.2 SŘ ČNS výhradně
na straně těchto družstev!
Poznámka: Registrační průkazky se budou vyhotovovat v roce 2019 ( kontrola
totožnosti ), pouze pro hráče žákovské kategorie, kteří tento průkaz nemají.
Diskusní blok:
p. Peter Rackovský ( sekretář KNS ):
Upozornil, že pro podmínku splnění povinnosti je na jednotlivých akcích
mládeže nutná účast alespoň čtyř družstev ze dvou oddílů. Uvedl, že o pořádání
dvou akcí v termínech 5.5. a 9.6.2019 požádal před jednáním spolu s přihláškou.
oddíl Č.Brodu.
p. Martin Maršálek ( Šacung Benešov ):
Oddíl Šacungu Benešov se hlásí k uspořádání jedné akce mládeže.
p. Martin Spilka ( Čelákovice ):
Oddíl Čelákovic se hlásí k uspořádání jedné akce mládeže.
p. Martin Maršálek ( Šacung Benešov ):
Upozornil na možnou změnu ohledně plnění kreditů družstev mládeže, kterou
bude předkládat Komise mládeže ČNS na celorepublikovém jednání VH dne
3.3.2019.
Navrhovaná změna a její zdůvodnění KM ČNS – nebylo k dispozici na jednání
Konference, doplněno dodatečně k informaci p. Maršálka.
„KM navrhuje Valné hromadě ČNS po třech letech zkušeností s kreditním systémem rozvoje
mládeže a žen výše uvedenou úpravu soutěžního řádu. Návrh zbavuje povinnosti plnit vztah
k rozvoji mládeže a žen družstvům hrající nejvyšší krajské soutěže mužů, což bývá
označováno jako jedna z příčin úbytku družstev mužů v krajích. KM nepředpokládá, že se
v případě schválení návrhu situace v krajských soutěží mužů výrazně zlepší, návrh však
přináší jiná další pozitiva. Návrh obecně zjednodušuje kontrolu kreditního systému, kdy
v současnosti je jeden kreditní bod vyžadován od nejvyšších krajských soutěží mužů a od
nižších soutěží již nikoliv. Každoročně je tedy nutné zjišťovat, která družstva v KNS mají
povinnost plnění jednoho kreditu a která nikoliv. Dále se vněkterých krajích hrají krajské
soutěže mužů, ale bohužel v nich není jediné družstvo mládeže nebo žen. V tomto případě je
řídící orgán soutěže povinen vybírat od mužstev částku ve výši 3.000 až 5.000 Kč, nicméně
k rozvoji mládeže a žen reálně nedochází. Dalším důvodem je, že družstva krajských soutěží
mužů a nižších úrovní, která jsou činná v rozvoji mládeže a žen dle 3.2.4 ŠR budou vždy
odměněna formou volných kreditů. KM tak tímto krokem zvyšuje pozitivní motivaci všech
neligových družstev mužů, která jsou v rozvoji mládeže a žen aktivní a naopak ustupuje od

negativní motivace družstev neaktivních. Věříme, že dotace státu do sportu budou spíše
stoupat a finanční podpora oddílů s volnými kredity nebude tímto krokem znehodnocena“.

Vyjádření předsedy KNS k navrhované změně ohledně kreditů mládeže - nebylo
prezentováno na jednání Konference, doplněno dodatečně.
„Částka cca 300 - 400 Kč/hráče ročně ( výše kalkulována dle počtu hráčů na soupiskách
družstev mužů KNS ) není v žádném případě rozhodující, zda hráč bude hrát místo kraje
pouze okres. Jsou zde úplně jiná rozhodující hlediska ( počet dopadů míče, hrací dny
v sobotních termínech, min. stanovený počet hráčů do utkání, ekonomické hledisko – větší
vzdálenosti atd. ).
Změna se negativně projeví ztrátou v rozpočtu krajského svazu, který z těchto peněz financuje
primárně podporu mládeže ( cestovní náhrady 100 – 200%, ceny a sportovní materiál – míče
družstvům mládeže, dotace apod. ). Licenční poplatky vybírané KNS u hráčů mládeže činí
pouze 6 až 8% podílu k částce vybrané od oddílů za vykoupení jejích povinnosti.
Řídící orgán by byl nucen přikročit k značnému omezení/ zrušení podpory mládeže. Navýšení
poplatků za startovné u družstev mužů, by spíše zatížilo tato družstva a jejích osvobození od
poplatků za vykoupení mládeže by se nejspíše minulo účinkem. Momentálně činí startovné za
jednoho hráče družstev mužů na rok cca 20 – 30 Kč. Pokud by kraj chtěl zachovat alespoň
částečně v omezeném rozsahu podporu mládeže, musel by navýšit startovné u družstev mužů
ze současných 300 Kč na částku 1.500 – 2.000 Kč. Tj. na jednoho hráče cca 150 – 200 Kč. 1
kredit udělený družstvům v roce 2018 činil 3.196 Kč a nestačil by ani na pokrytí cestovních
výdajů družstva mládeže ve stávajícím počtu min. 5 akcí ze 7 vyhlášených turnajů“.

Hlasování k poplatku za vykoupení se z povinnosti mládeže 2019:
Poznámka: O návrhu hlasovali pouze zástupci družstev ( 9 ).
p. Peter Rackovský ( sekretář KNS ):
Navrhl poplatek ve výši 4.000 Kč, který pokryje veškerou podporu mládeže
včetně motivačního programu. Částka kalkuluje výnosy a náklady předpokládané v ročníku 2019 a to vše na základě zkušeností z předcházejících let.
Výsledek hlasování: 7 pro návrh – 1 proti návrhu – 1 zdržel se hlasování
Návrh byl delegáty schválen a bude zahrnut do rozpočtu KNS 2019.
5.4

PŘEHLED SPLNĚNÍ PŘEDEPSANÝCH PODMÍNEK

5.4.1 Přihlášky, startovné, jistiny – družstva mužů
Skupina A
Osnice
Šacung B
Liha
Přišimasy
Zvánovice

Přihláška Startovné
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO z
Jistiny
ANO
ANO
ANO
ANO z
Jistiny

Jistina
ANO
ANO
ANO

Skupina B
Jizerní Vtelno
Nymburk
Vrdy

ANO
ANO

Český Brod B
Čelákovice B

Přihláška Startovné
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO

Jistina
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

5.4.2 Vykoupení povinnosti mládeže, hráčské soupisy, licenční poplatky
Skupina A
Osnice
Šacung B
Liha
Přišimasy
Zvánovice

Vykoupení
NE
Nemusí
ANO
NE
NE

Soupis
NE
NE
NE
NE
NE

Licenční
NE
NE
NE
NE
NE

Skupina B Vykoupení
Jizerní Vtelno
NE
Nymburk
NE
Vrdy
ANO
Český Brod B
Nemusí
Čelákovice B
Nemusí

Soupis
NE
ANO
ANO
NE
NE

Licenční
NE
NE
ANO
NE
NE

Poznámka: Splnění podmínek čl.5.4.2 do předepsaného termínu 31.3.2019.
Částka, pro vykoupení povinnosti mládeže ve výši 4.000 Kč.
5.4.3 Upřesnění k soutěži
 Možnost změny specifikace utkání bez poplatku, kterou vyřizuje STK
KNS do termínu 31.3.2019! Po tomto datu každá změna specifikace již
s poplatkem.
 STK KNS zanese do Rozlosování soutěží družstev mužů požadavky
na časy začátků domácích utkání.
5.4.4 Přidělení pořadatelství kvalifikace
Kvalifikace o postup do KS 2020 se uskuteční pouze v případě naplněností
soutěží družstev mužů nad 16 týmů a to s ohledem na situaci ve druhé lize a
stavem přihlášek družstev z řad ONS. V tomto případě pořadatelství zabezpečí
VV KNS ( místo konání ) dodatečně. Případný termín kvalifikace je určen
Rozpisem na den 5. října 2019 od 09.00 hod.
5.4.5 Přihlášky – družstva mládeže
Družstva
Slaný
Č. Brod
Čáslav
Čelákovice
Šacung
Kostelec
Kutná Hora

Přihláška žáci
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO

Přihláška dorost
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE

Poznámka/ účast
Povinnost
Bez povinnosti
Bez povinnosti
Bez povinnosti
Bez povinnosti
Bez povinnosti
Bez povinnosti

Poznámka: Splnění podmínek zaslání hráčských soupisů a platby licenčních
poplatků do předepsaného termínu 31.3.2019.
5.4.6 Přidělení pořadatelství mládežnických akcí v roce 2019
Dorost + žáci
KP3 ( 5.5. ) Memoriál J. Krále
KP2 ( 12.5. ) Memoriál M. Potůčka
T3 ( 26.5. ) Memoriál P. Kočiše
T2 ( 9.6. )
T3 ( 23.6. )
T2 ( 1.9. )
T1 ( 15.9. )

Pořadatel
Český Brod
Čelákovice
Slaný
Český Brod
Šacung Benešov
Čáslav
Slaný

Poznámka: Pořadatelům turnajů/ přeborů musí mít k dispozici dva kurty
s ohledem na organizační zvládnutí akce. Pořadatelé obdrželi ceny ( trofeje,
medaile a diplomy ). Slaný obdrží ceny do termínu konání akcí jim pořádaných.

5.5

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2019

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ KNS 2018
Den

Datum

Akce

Poznámky

sobota

23.2.

Konference KNS

Osnice/ 10.00 h.

sobota

13.4.

1. kolo

sobota

20.4.

2. kolo

neděle

21.4.

sobota

27.4.

neděle

28.4.

středa

1.5.

Náhradní termín

sobota

4.5.

4. kolo

neděle

5.5.

KP 3 mládeže – Český Brod

středa

8.5.

Náhradní termín

sobota

11.5.

5. kolo

neděle

12.5.

KP 2 mládeže - Čelákovice

09.00 hod.

sobota

18.5.

6. kolo

MČR 2 – ML. ŽÁCI

neděle

19.5.

sobota

25.5.

7. kolo

neděle

26.5.

T 3 mládeže - Slaný

sobota

1.6.

8. kolo

neděle

2.6.

sobota

8.6.

9. kolo

neděle

9.6.

T 2 mládeže – Český Brod

09.00 hod.

sobota

15.6.

Poslední 10. kolo – základní části

MČR 2 ST. ŽÁCI

neděle

16.6.

sobota

22.6.

1. kolo nadstavby

neděle

23.6.

T 3 mládeže - Benešov

sobota

29.6.

2. kolo nadstavby

neděle

30.6.

Náhradní termín

3. kolo

09.00 hod.

MČR 3 – ML. ŽÁCI
09.00 hod.

MČR 3 ST. ŽÁCI
09.00 hod.
MČR 1 všechny
kategorie

Letní přestávka
sobota

24.8.

MČR 2 - DOROST

neděle

25.8.

MČR 3 - DOROST

sobota

31.8.

3. kolo nadstavby

neděle

1.9.

T 2 mládeže - Čáslav

sobota

7.9.

4. kolo nadstavby

neděle

8.9.

sobota

14.9.

5. kolo nadstavby

MČR 2 - ŽENY

neděle

15.9.

T 1 mládeže - Slaný

09.00 hod.

sobota

21.9.

Poslední 6. kolo nadstavby

neděle

22.9.

sobota

28.9.

Náhradní termín

sobota

5.10.

Případná kvalifikace o KS 2020

neděle

7.10.

09.00 hod.

5.5.1 Termínový kalendář ČNS 2019 – termíny některých akcí
3.3.2019
Mimořádná VH ČNS
Nymburk
Termín zatím neurčen MČR 2 Mužů
Místo zatím neurčeno
1.6.2019
MČR 3 Mužů
Praha
29.6.2019
MČR 1 Všechny kategorie Čelákovice
6.
NÁVRH ROZPOČTU KNS PRO ROK 2019
Návrh rozpočtu KNS pro rok 2019 ( viz Příloha č.4 tohoto Zápisu ) obdrželi
všichni delegáti před samotným jednáním Konference.
Diskusní blok k návrhu rozpočtu:
p. Peter Rackovský ( sekretář svazu ):
S ohledem na dobrou kondici financí svazu podal návrh delegátům odměnit
opět v ročníku 2019 finančně nejlepší týmy v soutěžích družstev mužů a to
v rámci motivačního programu. Konkrétny návrh: 1.místo - 6.000 Kč,
2.místo – 4.000 Kč a 3.místo – 2.000 Kč. Vítěz skupiny o udržení 2.000 Kč.
Celkem 14.000 Kč.
p. Michal Kašpárek ( Jizerní Vtelno ):
Navrhl: postupující do finálové skupiny 1.000 Kč a pak 1.místo - 3.000 Kč,
2.místo – 2.000 Kč a 3.místo – 1.000 Kč. Vítěz skupiny o udržení 2.000 Kč.
Celkem 14.000 Kč.

p. Jan Cmíral ( Český Brod ), p. Michal Němec ( VV KNS ):
Oba navrhli odměnit pouze první tři.
Hlasování k odměnění pouze prvních třech družstev:
Výsledek hlasování: 13 pro návrh – 1 proti návrhu – 0 zdržel se hlasování
Návrh byl delegáty schválen.
p. Peter Rackovský ( sekretář svazu ):
Konkrétní návrh k výši odměn: 1.místo - 6.000 Kč, 2.místo – 4.000 Kč a 3.místo
– 2.000 Kč. Celkem 12.000 Kč.
p. Martin Flekáč ( Čelákovice ):
Navrhl: 1.místo - 3.000 Kč, 2.místo – 2.000 Kč a 3.místo – 1.000 Kč. Celkem
6.000 Kč.
Nejdříve proběhlo hlasování k návrhu p. Flekáče:
Výsledek hlasování: 9 pro návrh – 0 proti návrhu – 5 zdržel se hlasování
Návrh byl delegáty schválen a bude zahrnut do rozpočtu KNS 2019.
p. Martin Flekáč ( Čelákovice ):
Navrhl zbytek peněz 6.000 Kč rozdělit mládeži.
p. Peter Rackovský ( sekretář svazu ):
Rozdělení by proběhlo všem družstvům mládeže podle procentuální účasti na
sedmi vyhlášených akcích mládeže KNS.
Hlasování k výše uvedeným dvěma návrhům převedení částky 6.000 Kč na
mládež:
Výsledek hlasování: 14 pro návrh – 0 proti návrhu – 0 zdržel se hlasování
Návrh byl delegáty schválen a bude zahrnut do rozpočtu KNS 2019.
p. Martin Spilka, p. Martin Flekáč ( oba Čelákovice ):
Žádost o udělení dotace ve výši 5.000 Kč oddílu Čelákovice, který bude
pořadatelem MČR jednotlivců všech kategorií. Finance budou použity výhradně,
na zakoupení cen pro mládež.
Hlasování k udělení dotace 5.000 Kč na ceny pro mládež na akci MČR 1:
Výsledek hlasování: 12 pro návrh – 0 proti návrhu – 2 zdržel se hlasování
Návrh byl delegáty schválen a bude zahrnut do rozpočtu KNS 2019.
p. Martin Spilka ( Čelákovice ):
Poděkoval všem delegátům za podporu akce udělením dotace.

Jelikož další návrh nezazněl, proběhlo samotné hlasování o návrhu rozpočtu
2019 včetně schválených změn:
Výsledek hlasování: 14 pro návrh – 0 proti návrhu – 0 se zdržel hlasování
Návrh byl delegáty schválen.
7.
RŮZNÉ
7.1 DOKUMENTY
Zpracování Zpravodaje KNS 2019 zabezpečí sekretář KNS, který rovněž
provede kontrolu splnění podmínek družstev ke startu v soutěžích KNS 2019.
Vyhotovení nových registračních průkazek pro žáky zabezpečí STK. Vše výše
uvedené bude zasláno doporučenou poštou oddílům, svazům a SKO ČUS po
jednání VV KNS začátkem dubna 2019. Nejpozději v termínu 5.4.2019.
7.2 TERMÍNY JEDNÁNÍ VV KNS 2019
1. jednání VV
Osnice
7.2.2019
2. jednání VV
Osnice
4.4.2019
3. jednání VV
Osnice
konec června 2019*
4. jednání VV
Osnice
říjen 2019*
Konference KNS
Osnice*
konec února 2020*
* termíny a místo budou upřesněny

16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
10.00 hod.

7.3 MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA ČNS
Mimořádná VH ČNS se uskuteční dne 3. března 2019 od 10.00 hod. ve SC
Nymburk. Středočeský KNS mohou zastupovat celkem tři delegáti. Zájemci se
nahlásí sekretáři KNS: email: rackovskypeter@seznam.cz, nejpozději do
2.3.2019.
8.
USNESENÍ KONFERENCE KNS 2019
Usnesení Konfernce KNS jako samostatná Příloha č. 5 tohoto Zápisu. Usnesení
ve svých bodech zahrnuje vše projednané na Konferenci KNS ( Ověřovatel ).
Výsledek hlasování: 14 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování
Delegáti schválili usnesení Konference KNS ve všech bodech.
9.
ZÁVĚR KONFERENCE KNS
Předseda KNS a moderátor p. Peter Rackovský závěrečním slovem poděkoval
všem přítomným za účast na jednání a oficiálně Konferenci ukončil.
V Osnici dne 23. 2. 2019 zapsal
p. Miloslav VACH

Zápis z Konference KNS provedl
p. Peter RACKOVSKÝ

Zápis ověřil
p. Martin SPILKA

