Zápis č. 2/2017
Z jednání Výkonného výboru VK Šanov Teplice z.s.
Místo

: sportovní hala Teplice - salónek

Den

: 22.9.2017 od 17.30 h

Přítomni : Jarka Němečková, Markéta Hrbáčková, Dan Rubinstein, Martin Lacina,
Stanislava Timková
Hosté

: Blanka Kaňkovská - odstupující revizor
Lenka Lacinová - předseda KK

1. Zahájení
Jarka Němečková přivítala přítomné a konstatovala, že VV je usnášeníschopný.
2. Schválení zápisu č.1/2017

U5VV/2017 - 5-0-0 Výkonný výbor schvaluje zápis č.1/2017.
3. Legislativní dokumenty
Jarka Němečková informuje VV o zpracování legislativních dokumentů
zapsání do spolkového rejstříku (všechny dokumenty byly zaslány členům
VV emailem) a v současné době se čeká pouze na potvrzení sídla organizace.
Dan Rubinstein má připomínku k očíslování v jednotlivých bodech ve
stanovách. Členové VV souhlasí.
Úkol č. 1-2/2017 – Jarka Němečková zajistí úpravu ve stanovách a
a neprodleně zašle dokumenty na Krajský soud v Ústí nad Labem
k úpravě zápisu spolku.
4. Náborové letáčky
Náborové letáčky byly vytištěny a rozneseny po celých Teplicích včetně
základních škol. Náborová akce probíhala týden a přihlásila se děvčata
zejména do volejbalové přípravky a mladších žákyň.

Blanka Kaňkovská po dohodě s Danem Rubinsteinem navrhuje volejbalovou
přípravku rozdělit. Bylo by dobré zajistit tělocvičnu v pozdějších odpoledních
hodinách.
Úkol č. 2-2/2017 – Jarka Němečková zjistí možnosti tréninkových jednotek
pro volejbalovou přípravku.
5. Webové stránky
Jarka Němečková informovala o kompletním zpracování webových stránek.
Fakturu za tyto úpravy zkonzultovala s Martinem Lacinou a po odsouhlasení,
faktura byla proplacena.
Návrhy na další úpravy:
Martin Lacina : - do soupisky přidat kolonku na platby příspěvků.
- zajistit souhlas od rodičů na zveřejňování fotek děvčat na
webových stránkách.
Jarka Němečková reaguje na tuto připomínku s tím, že tento souhlas bude
součástí přihlášky, kterou necháme opětovně podepsat všechny členky
klubu.
Markéta Hrbáčková: navrhuje do sekce kontakty zveřejnit zprávy z VV,
přihlášku do klubu.
Martin Lacina navrhuje, aby na webových stránkách bylo zveřejněno
vyúčtování všech získaných dotací.
Úkol č.3-2/2017 – Jarka Němečková zajistí navrhované úpravy na
webových stránkách.
6. Bankovní účet
Markéta Hrbáčková informovala o částečném převzetí bankovního účtu od
p. J. Rubinsteina. Ke kompletnímu převzetí dojde až po legislativních
úpravách ve spolkovém rejstříku.
Paní Timková navrhuje převést účet pod Fio banku, kde jsou nižší
poplatky.
Jarka Němečková se pozastavuje nad tím, že spolek nedisponuje kreditní
kartou a všechny výběry na přepážce jsou velmi zpoplatněny a navrhuje
v nové Fio bance kreditní karty zřídit.
Martin Lacina s převodem a zřízením kreditní karty souhlasí, ale navrhuje,
aby kreditní karty byly dvě. Jedna pro družstvo mladších žákyň a druhá
pro družstva kadetek a juniorek. Zejména bude přehlednější tankování vozidla.
U6VV/2017 - 5-0-0 - VV schvaluje zřízení účtu u Fio banky a zřízení
dvou kreditních karet.
Úkol č. 4-2/2017 – Jarka Němečková zajistí plnění U6VV/2017.

7. Tranzit VK Šanov Teplice
Jarka Němečková informuje VV, že došlo k převzetí vozidla VK Šanov
p.Vlčkem Tomášem od p.J. Rubinsteina, byl sepsán předávací protokol
se zapsáním stavu kilometrů a obdržení dokladu o uskladnění náhradních
pneumatik.
Úkol č.5-2/2017 – Tomáš Vlček zjistí stav a počet uskladněných pneumatik.
Jarka Němečková zajistí parkování vozidla VK Šanov.
8. Soupisky, registrační průkazy
Dan Rubistein sděluje, že všechny soupisky, registrační průkazy a poplatky
za soutěže jsou uhrazeny.
Úkol č.6-2/2017 – Dan Rubinstein zajistí neprodleně (tento úkol trvá již
měsíc) stejná práva ke spravování VIS pro Martina Lacinu.
- zajístí změnu výkonného výboru v informačním systému včetně nových
kontaktů
9. Příspěvky na sezónu 2017/2018
Blanka Kaňkovská navrhuje příspěvky ve výši 450,-Kč měsíčně.
Jarka Němečková navrhuje příspěvky přípravce ponížit na částku 350,- Kč.
Členové VV nesouhlasí.
U7VV/2017 - 5 – 0 – 0 - VV schvaluje příspěvky na sezonu 2017/2018 ve výši
450,- Kč měsíčně.
Možnost platby pololetně :
09-12/2017 – 2.300,- Kč s platbou do konce října 2017
01-06/2018 ve výši 2.200,- Kč s platbou do konce února 2018.
Blanka Kaňkovská navrhuje úlevu od platby příspěvků v plné výši a to :
- pro děti trenérů VK Šanov Teplice
- při dodání sponzora nad 10.000,- Kč
U8VV/2017 – 5-0-0 VV schvaluje úlevy na příspěvkách v plné výši pro děti
trenérů VK ŠANOV Teplice a při dodání sponzora nad 10.000,- Kč
10. Kontrola úkolů
č.1-1/20017 – označení sídla – úkol trvá
č 2-1/2017 - splněno
č.3-1/2017 - splněno
č.4-1/2017 - splněno
č.5-1/2017 - splněno
č.6-1/2017 - klíče od nářaďovny ZŠ Koperníkova
Jarka Němečková informuje, že proběhlo jednání o možnosti

využívání žíněnek. Ze strany ZŠ Koperníkova bylo navrženo přepažení
nářaďovny za výše uvedeným účelem nejpozději do konce listopadu 2017.
V 18.50 h odchází p. Dan Rubinstein – VV je i nadále usnášeníschopen.
11. Převzetí spolku
Jarka Němečková sděluje VV, že dnešního jednání VV se Jiří Rubinstein
nezúčastní z důvodu údajného dřívějšího odletu na dovolenou.
Pan Rubinstein se písemně neomluvil ani do dnešního dne nedošlo k předání
účetnictví a dokumentů VK Šanov Teplice, tak jak mu bylo uloženo a
odsouhlaseno shromážděním delegátů ze dne 24.8.2017.
Paní Timková sděluje, že k dnešnímu dni nebyly doloženy kompletní účetní
doklady p.Rubinsteinem, přestože na tuto skutečnost byl několikrát
upozorněn.
Martinu Lacinovi a ostatním přítomným se toto jednání ze strany p.
Rubinsteina nelíbí a je nekorektní.
Po diskuzi VV panu Rubinsteinovi ukládá:
1) do 11.10.2017 dodat účetní doklady pí. Timkové ke zpracování, doklady
dodané po tomto termínu nebudou akceptovány.
2) 12.10.2017 předá kompletní dokumentaci (dle již dodaného seznamu)
v 9.00h Jarce Němečkové a Markétě Hrbáčkové v prostorách Ateliéru
Jarka, Rokycanova 3,Teplice.
3) 18.10.2017 předá Jiří Rubinstein dle inventurního seznamu hmotný
i nehmotný majetek VK Šanov Teplice v 18.00h v prostorách klubovny
ZŠ Koperníkova.
12. Diskuze
1) Markéta Hrbáčková navrhuje svolat celý spolek a informovat rodiče o
nastalých změnách ve vedení spolku a jiné. VV navrhuje termín 1.12.2017
v 18.00h ve sportovní hale Teplice – salonek.
U8VV/2017 – Jarka Němečková zajistí na 1.12.2017 salonek a občerstvení.
2) paní Timková informuje o možnosti čerpání dotací z MŠMT na odměny
trenérů. Tentobod bude projednán na příštím VV.
3) Martin Lacina podal návrh na vymáhání škody vzniklé VK ŠANOV
Teplice z dopravní nehody ze dne 3.1.2017, po viníkovi nehody.
Paní Timková škodu VK Šanov Teplice vyčíslila na částku cca 10.000,-Kč
(spoluúčast + navýšení pojistného).
Jarka Němečková připomíná usnesení U18 z mimořádného shromáždění
delegátů o nevymáhání škody po viníkovi pokud nebude porušen tr.
Zákoník č. 40/2009 Sb., a však s platností od 24.8.2017, tudíž s návrhem

souhlasí.
U9VV/2017 – 4-0-0 VV schvaluje, aby viník dopravní nehody ze dne
3.1.2017 uhradil vzniklou škodu dle vyčíslení účetní a to neprodleně na
účet spolku po stanovení částky.

4) Paní Lacinová Lenka sděluje VV, že dne 20.10.2017 v 16.30h proběhne
v sídle spolku kontrola účetních dokladů včetně uzávěrky za rok 2016 a
kontrola předložených účetních dokladů za rok 2017. Z této kontroly
bude zpracována revizní zpráva, která bude předložena na dalším
zasedání VV.
13. Termín příštího VV
VV se dohodl na příštím jednání VV dne 24.10.2017 v 18.00 h v sídle
spolku Doubravická 1691/2, Teplice.

Formát zápisu poměru hlasování : Pro – Proti – Zdržel
Zapsala : Markéta Hrbáčková

