Zápis č.1/2019 z jednání
Výkonného výboru
středočeského KNS
konaného dne 7. února 2019 v Osnici
Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Miloslav Vach, p. Michal
Daněk, p. Michal Němec ( 100 % ). Omluven: 0.
RK KNS: p. Kočiš Petr. Hosté: 0
Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný.
Program jednání:
1. Splnění úkolů z posledního jednání VV KNS
2. Příprava Konference KNS
3. Příprava soutěží 2019
4. Různé
1. SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ
1.1 Finanční pohledávky družstev
K termínu konání jednání VV mají všechna družstva splacené veškeré finanční
závazky.
1.2 Obsazenost soutěží 2019
Sekretář KNS obdržel oficiální rozhodnutí oddílu TJ Sokol Nová Ves z.s., které
nebude startovat v soutěžích kraje ročníku 2019. Dále pak družstvo Čelákovic B
( loňský účastník 2.ligy ) projevilo zájem startovat v soutěžích družstev mužů a
družstvo mládeže tohoto oddílu mimo BDL, také v soutěžích mládeže kraje.
Zatím vše není oficiálně potvrzeno ( pouze telefonicky ).
1.3 Cestovní náhrady, odměna/ motivační program mládeže a mužů, zajištění
cen a sportovního materiálu k vyhodnocení ročníku 2018
V měsíci listopad 2018 proběhlo hospodářem svazu vyúčtování cestovních
náhrad a odměn v rámci motivačního programu družstev mládeže a družstev
mužů za rok 2018. Náhrady a odměny obdržely jednotlivé kluby mládeže a
mužů finančním převodem dne 15. listopadu 2018.
Rovněž v tomto období sekretář KNS zajistil objednávku sportovního materiálu
– nohejbalových míčů u výrobce Gala a cen ( poháry, trofeje ), k vyhodnocení
nejlepších družstev a jednotlivců ročníku 2018.
1.4 Výsledkové listiny
Ve stanoveném termínu do 30.11.2018 bylo zajištěno zaslání výsledkových
listin krajských soutěží družstev mužů, výsledkových listin soutěží mládeže a
formuláře plnění KNS na adresy sekretáře ČNS a KM ČNS.

1.5 Valná hromada ( VH ) SKO ČUS
Dne 5. února 2019 proběhla na Strahově VH Středočeské krajské organizace
( SKO ) ČUS, které se účastnil předseda KNS p. Rackovský. Hlavním cílem
tohoto jednání bylo schválení výsledků hospodaření za rok 2018 a návrh
rozpočtu pro rok 2019.
2. PŘÍPRAVA KONFERENCE KNS 2019
2.1 Pozvánka na Konferenci KNS
Pozvánka s programem, jednacím řádem, mandátem delegátů a ostatní nezbytná
dokumentace byla elektronicky odeslána všem oddílům a svazům sekretářem
KNS v termínu 16. ledna 2019. Termín Konference byl již dříve určen na den
23. února 2019 v klubovně Osnice.
2.2 Orgány Konference:
Návrh orgánů: moderátor p. Rackovský, organizační komise: p. Vach + p.
Daněk, zapisovatel: p. Beránek a ověřovatel bude doplněn na jednání.
Úkoly ke Konferenci:
 Zpracování výročních zpráv jednotlivých členů VV KNS a příprava
nezbytné dokumentace pro toto jednání.
2.3

 Využívání SKO ČUS se sídlem v Praze pro vedení služeb a nezbytné
účetní agendy k potřebám KNS v roce 2019. Příprava Dohody o finančním
příspěvku na rok 2019 za služby poskytované pracovištěm SKO a tyto finance
zahrnout v návrhu rozpočtu pro rok 2019. Středočeský KNS má platnou
členskou licenci s evidenčním číslem 08/2012.
 Využívání internetových stránek ( doména ) www.stredoceskynohejbal.cz
v roce 2019 a zahrnutí nákladů z této služby do rozpočtu pro rok 2019.
 Zabezpečení pohárů, diplomů a míčů. Sekretář KNS zajistí fyzicky na
Konferenci poháry, trofeje, diplomy a nohejbalové míče, pro nejlepší družstva
mužů a mládeže za účelem vyhodnocení ročníku 2018.
 Sekretář KNS provedl nákup z předpokladu zisku finančních prostředků
vybraných za mládež v roce 2019: 3x sadu trofejí ( Memoriál J. Krále,
Memoriál M. Potůčka a Memoriál P. Kočiše ). Trofeje nejsou putovní a
zůstanou nejlepším třem družstvům každé akce. Dále pak celkem 132 ks medailí
s nohejbalovým emblémem a stuhou ( fa. Gladiator ) a dále pak 180 ks diplomů
s nohejbalovým motivem a znakem KNS. Celková cena činí 6.575 Kč.
Všechny tyto ceny obdrží pořadatelé mládežnických akcí 2019 na Konferenci
KNS.

3.
3.1

PŘÍPRAVA SOUTĚŽÍ PRO ROK 2019
Zasílaní předepsaných dokumentů, korespondence a provádění plateb

SEKRETÁŘI SVAZU:
 Zasílání přihlášek družstev mužů a mládeže
 Změny údajů kontaktů klubů (adresa, tel. číslo, email. adresa atd. )
 Zasílání nově platných registračních karet klubů
 Změny čísel účtů oddílů
 Zasílání všech Seznamů/ Soupisů družstev mužů i mládeže
 Zasílání všech potvrzení provedených plateb klubem
 Předávání informací ohledně platnosti získání - prodloužení licencí
rozhodčího/ trenéra
Poznámka: Provádění plateb na účet KNS: 157135237/0600, Konstantní
symbol: 0379, Variabilní symbol šestimístní začínající číslem 26 viz Příloha č.1
tohoto Zápisu VV KNS: Platná čísla účtů oddílů a Postup k provádění
finančních transakcí z/na účet KNS. Vše bude rovněž k dispozici ke stažení na
stránkách: www.stredoceskynohejbal.cz, nebo možnost provádění plateb přímo
v hotovosti proti potvrzení na pokladním dokladu ( VH, Konference apod. )
Poznámka: Sekretář zabezpečí distribuci vybraných výše uvedených dokumentů
ostatním Komisím KNS dle potřeby.
STK SVAZU:
 Zasílání žádostí o Změnu specifikace utkání
 Zasílání fotek pro tisk nových průkazek žáků, kteří ještě nemají vydaný
občanský průkaz
Poznámka: Stačí zaslat naskenované foto. U fota popsat jméno, rok narození a
registrační číslo z karty hráče ( registr ČNS ). Průkazky řešit s ohledem na delší
dobu vyřízení v dostatečném předstihu.
KOMISI MLÁDEŽE SVAZU:
 Zasílání předepsané dokumentace z mládežnických akcí, tj.
výsledkových listin, vyúčtování cestovních náhrad, fotek z akce
( průkazní materiál k účelu plnění Směrnice rozvoje mládeže a žen ČNS )
KOMISI ROZVOJE A PROPAGACE KNS:
 Vedení administrace internetové databáze členů ( hráčů a funkcionářů )
oddílů sdružených pod KNS, provádění jejích kontroly a následně
uzamykání těchto členů pro tvorbu elektronických soupisek družstev.
 Vedení veškerých statistických údajů družstev a jednotlivců
 Propagace středočeského nohejbalu na základě zasílaných informací/
článků od klubů. Adresa stránek KNS: www.stredoceskynohejbal.cz

HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ UTKÁNÍ KP A KS PLATÍ NA STEJNÉ TELEFONNÍ
ČÍSLO: 775 615685
 K zasílání výsledků pomocí SMS je vyčleněno zvláštní telefonní číslo:
775 615685, na kterém jsou příchozí SMS automaticky přeposlány na
KNSzapis@email.cz
 Umožněno zasílání výsledků do 4 hodin emailem přímo na
KNSzapis@email.cz a to buď jen výsledků, nebo rovnou s fotografií či
skenem zápisu.
3.2 Závazné termíny pro zasílání předepsané dokumentace a provádění plateb:
Jednotlivé termíny jsou závazné pro všechny. Při nedodržení těchto termínů
hrozí všem mimo udělení finančního postihu i pozastavení soutěžní činnost.
Povinnost
1. přestupní termín

Do termínu
15. -31.1.19

Odevzdání řádných přihlášek družstev do soutěží mužů a mládeže

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 Kč KP/ 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

31.3.2019
5.4.2019

15. - 31.7.19

Nahlášení předběžných přihlášek ONS na kvalifikaci o KS 2020

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

30.11.2019

Zaslání formuláře plnění KNS na ČNS

30.11.2019

Zaslání žádosti o převedení soutěží 2020

31.1.2020

***Platí pro ročník 2019. Vše na základě výsledků ekonomických ukazatelů
vynaložených na mládež v letech 2016 – 2018. Snížení financí není v rozporu
s platnými předpisy ČNS.

4. RŮZNÉ.
4.1 Mimořádná Valná hromada ( VH ) ČNS
Dne 3. března 2019 se bude konat mimořádná VH ČNS. Jednání proběhne ve
SC Nymburk od 10.00 hod. a středočeský KNS mají právo zastupovat na tomto
jednání 3 delegáti. Nominace proběhne na Konferenci KNS dne 23.2.2019.
4.2 Sekretář KNS
Za výkon funkce sekretáře KNS náleží v roce 2019 stejná výše odměny jako
v roce 2018. Celkově se jedná o částku 6.000 Kč hrubého za funkční období
leden – prosinec 2019. Po zdanění ( 15 % ) bude částka 5.100 Kč vyplacena
z finančních prostředků KNS ve dvou splátkách a to následovně: první odměna
ve výši 2.550 Kč do 30.6.2019 a druhá odměna ve výši 2.550 Kč do 31.12.2019.
Sekretáři svazu rovněž náleží telekomunikační paušál ve výši 450 Kč za měsíc.
Tento paušál bude vyplacen čtvrtletně a to ve výši 1.350 Kč v termínech březen,
červen, září a prosinec 2019.
4.3 Příští jednání VV KNS
Nejbližší jednání VV KNS proběhne po skončení Konference KNS dne
23.2.2019.
Přílohy Zápisu:
Příloha č.1 Postup k provádění finančních transakcí z/na účet KNS a platná
čísla účtů oddílů KNS.
Příloha č.2 Přestupy 2019.

Dne 7. února 2019 v Osnici zapsal
Ing. Peter Rackovský
sekretář KNS

