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ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  VV  KNS  2015 

VV se v roce 2015 sešel celkem 4x a vždy byla místem jednání Osnice. Členové 

výboru se scházeli na každém jednání v nadpoloviční většině, bohužel ani na 

jednom jednání nebyl přítomen p. František Viedemann ( kooptace 1.1.2016 p. 

Němec ). Na všech jednáních byl přítomen  p. Petr Kočiš ( DR ).  

První jednání proběhlo dne 8. ledna a hlavním bodem byla příprava 

Konference KNS ( 31.1. ) včetně připravovaných změn předpisů pro ročník 

2015. Dále pak schválení převedení soutěží družstev Zaječova a Slaného.  

 

Druhé jednání proběhlo dne 2. dubna. Hlavním bodem bylo splnění podmínek 

družstev na všechny soutěže kraje 2015 včetně schválených přestupů a 

hostování hráčů. Rovněž byla řešena otázka obsazenosti soutěží, kdy po 

Hlavenci ( start ve 2.lize ) se uvolnilo jedno místo v KS 2015. V souladu se SŘ 

ČNS nikdo s oslovených týmů neprojevil zájem startu v soutěži, která tak byla 

nakonec obsazena pouze počtem sedmi účastníků.  

 

Třetí jednání se konalo až po letní přestávce dne 17.září. Dle zpráv STK, KM a  

Komise propagace a rozvoje zde byly uzavřeny soutěže mužů a mládeže včetně  

nedostatků a postihů. Dalším důležitým bodem programu byla příprava  

kvalifikace o postup do KS 2016 ( 3.10. Jizerní Vtelno ). Zde se uskutečnila i  

nominace delegáta KNS p. Rackovského na dvou jednáních a to VH SKO ČUS  

konané dne 3.12.2015 v Praze a mimořádnou VH ČNS konanou 6.12.2015  

v Nymburce. 

 

Čtvrtá a poslední schůzka VV proběhla dne 10. prosince. Proběhlo zde  

vyhodnocení průběhu kvalifikace o postup do KS 2016 a potvrzení jejích  

výsledků. Hospodář svazu uzavřel vyúčtování cestovních náhrad mládeže za rok  

2015 a vrácení duplicitních plateb oddílům KNS. Dále pak VV KNS pověřil  

sekretáře k zakoupení sportovního materiálu - míčů, pohárů a trofejí  

k vyhodnocení soutěží 2015. VV určil termín konání Konference KNS  

( 27.2.2016 ) a zaslání Pozvánek delegátům jednání nejpozději jeden měsíc před  

samotným konáním Konference. 

 

 

 

V Čáslavi dne 22. února 2016 zapsal 

        Ing. Peter RACKOVSKÝ 

                         sekretář KNS 
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