Zápis č.1/2017
Z jednání Výkonného výboru VK Šanov Teplice z.s.

Místo : soustředění, Havlíčkův Brod
Dne :

25.8.2017 od 13.00 hodin

Přítomni : Jarka Němečková,Markéta Hrbáčková,Dan Rubinstein, Martin Lacina
Omluveni : Stanislava Timková
Hosté: Blanka Kaňkovská – odstupující revizor

1.Zahájení
Jarka Němečková přivítala přítomné a konstatovala, že VV je usnášeníschopný.

2. Sídlo spolku
Jarka Němečková po předběžné konzultaci s p.Timkovou navrhuje sídlo spolku u ekonoma
spolku p.Timkové Stanislavy na Doubravické 1691,Teplice 41502.
U1VV/2017 – 4-0-0 Výkonný výbor schvaluje sídlo spolku na adrese Doubravická
1691,Teplice,41502
Úkol č.1-1/2017 – Stanislava Timková zajistí označení sídla spolku a nájemní smlouvu za
označení sídla spolku.
3. Stanovy spolku
Jarka Němečková přečetla návrhy na úpravy ve stanovách dle jednotlivých usnesení ze
shromáždění delegátů dle připomínek jednotlivých členů VV
Úkol č.2-1/2017 – Jarka Němečková zpracuje finální verzi nových stanov a předloží ke
schválení do 22. 9. 2017 výkonnému výboru
4. Funkce ve výkonném výboru
Martin Lacina předkládá návrh, aby spolek zastupovala Jarka Němečková a Dan Rubinstein
ve funkci předsedy a tajemníka. Dan Rubinstein funkci odmítá, nechce vykonávat funkci
veřejnou, bude organizační pracovníkem a správcem VIS. Jako druhého správce VIS navrhuje
Martina Lacinu. Do funkce ekonoma Jarka Němečková navrhuje Stanislavu Timkovou a za
tajemníka Markétu Hrbáčkovou a dává návrh hlasovat o funkcích ve výkonném výboru
společnou volbou.
U2VV/2017 – 4-0-0 výkonný výbor souhlasí se společnou volbu ve funkcích výkonného
výboru

U3VV/2017 4-0-0 Výkonný výbor odsouhlasil funkce ve výkonném výboru:
Předseda: Jarka Němečková – statutární orgán s tajemníkem současně
Tajemník: Markéta Hrbáčková – statutární orgán s předsedou současně
Ekonom: Stanislava Timková
Organizační pracovník a správce VIS: Dan Rubinstein
Správce VIS: Martin Lacina
5. Přijetí člena do spolku VK Šanov Teplice
Martin Lacina navrhuje za člena VK Šanov Teplice z.s. paní Lacinovou Lenku, která byla
zvolena za předsedu kontrolní komise spolku.
U4VV/2017 – 4-0-0 Výkonný výbor schvaluje členství Paní Lacinové Lenky.
6. náborové letáčky
Markéta Hrbáčková navrhuje vytvořit náborové letáčky na dny otevřených dveří a to ve
dnech 11.-15. 9. 2017 dle daného rozvrhu, roznést je po Teplicích a po školách.
Dále navrhuje zpracovat letáček pro nový nábor trenérů.
Úkol č.3-1/2017 - Markéta Hrbáčková zpracuje návrh na výše uvedené letáčky
Úkol č.4-1/2017 – Jarka Němečková zajistí roznos letáčků prostřednictvím roznosu
distributorů od firmy Lidl a zajistí roznos letáčků na jednotlivé školy
7. Smlouvy na tělocvičny
Jarka Němečková připomíná, že je třeba obvolat školy ohledně nové nájemní smlouvy na
tréninky i zápasy.
Úkol č.5-1/2017 – Jarka Němečková a Markéta Hrbáčková zajistí nové smlouvy na pronájmy
tělocvičen
Martin Lacina připomíná, že by rád aby se zajistily klíče od nářaďovny na škole ZŠ
Koperníkova, aby se mohly využívat žíněnky pro tréninkové jednotky.
Úkol č.6-1/2017 Jarka Němečková projedná a zajistí klíče od nářaďovny
8. Termín příštího jednání VV
VV se dohodl na příštím jednání VV dne 22. 9. 2017 v 17.30 hod. v restauraci Sportovní hala
Teplice

Formát zápisu poměru hlasování: Pro – Proti- Zdržel
Zapsala: Markéta hrbáčková

