
ROZHODNUTÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU KNS 

Sekretář KNS provedl po jednání VV KNS ( 2.4.2015 ) následnou kontrolu 

plnění povinnosti družstev, která proběhla ve spolupráci s STK KNS a účetní 

SKO ČUS ( zaúčtované položky ).  

 Zaslání Soupisů/ Seznamů družstev mužů na předepsané obě adresy: STK 

( p.Beránek ) a Komisi rozvoje a propagace ( p.Potočník ) 

Ve stanoveném termínu do 31.3.2015 nesplnila družstva: Milín ( družstvo  

mužů ) Šacung ( družstvo mužů i mládeže ) a Vrdy ( družstvo mládeže ). 

Všechna výše uvedená družstva jsou potrestána finančním postihem ve výši 200 

Kč v souladu se závěry Konference KNS a bodem 3.2.7 Pokuty a sankce, 

Zpravodaje 2015.  

Poznámka: Pokuty budou odečteny z jistiny těchto družstev. Ke dni 15.4.2015 

neměla některá družstva složenou kauci na účtu KNS. 

 

 Převedení plateb družstvům na účtu KNS 

V několika níže uvedených případech došlo k omylům při provádění plateb 

oddíly. Přehled těchto plateb: 

Hlavenec  300 Kč    ( startovné, družstvo bude startovat v 2.lize ) 

Finance použity na doplatek k zaplacení licenčních poplatků 

hráčů a členů družstva mládeže. Klub zaplatil místo 1.200 Kč 

pouze rozdíl částky 900 Kč. 

 

Chabeřice 600 Kč    ( platba za oznámení hostování hráčů na účet KNS, 

platba patřila na účet ČNS ). Finance převedeny do položky 

jistiny klubu. 

 

Nymburk 500 Kč      ( platba za jistinu družstva o 500 Kč více ). 

Finance převedeny do jistiny klubu  v celkové výši 1.000 Kč. 

 

Šacung 500 Kč      ( platba za splnění povinnosti rozhodčích, oddíl 

disponuje rozhodčím s licencí ). Finance převedeny do 

položky jistiny klubu. 

 

Přišimasy 300 Kč      ( platba za ohlášený přestup hráče na účet KNS, 

platba patřila na účet ČNS ). Finance převedeny do položky 

jistiny klubu. Družstvo doplatilo pouze rozdíl částky 200 Kč. 

Poznámka:   

Družstvo Mn. Hradiště zašle potvrzení o zaplacení licenčních poplatků hráčů a 

členů družstva mládeže. Platbu se nepodařilo k datu 15.4.2015 na účtu KNS 

identifikovat ( platba zatím nezaúčtovaná ).  

 

V Čáslavi dne 22.4.2015   Ing. Peter Rackovský – sekretář KNS 
 


