Zápis VV č. 3/2017
Z jednání Výkonného výboru VK Šanov Teplice z.s.
Místo:

sídlo organizace – Doubravická 1691/2,Teplice

Den:

20. 11. 2017 od 17.30 h

Přítomni:

Jarka Němečková, Markéta Hrbáčková, Dan Rubinstein, Martin Lacina, Stanislava
Timková

Hosté:

Blanka Kaňkovská - odstupující revizor

1. Zahájení
Jarka Němečková přivítala přítomné a konstatovala, že VV je usnášeníschopný.
2. Schválení zápisu č. 2/2017
U10VV/2017 - 5-0-0 Výkonný výbor schvaluje zápis č. 2/2017.
3. Kontrolní komise
Po diskusi navrhla Jarka Němečková za členy kontrolní komise Danu Havlovou a Tomáše Vlčka oba
s velkými zkušenostmi v oblasti financí.
U11VV/2017 – 5-0-0 výkonný výbor schvaluje za členy kontrolní komise Danu Havlovou a Tomáše
Vlčka.
Úkol č.1 – 3/2017 oba zvoleni členové dodají neprodleně čestné prohlášení o své bezúhonnosti a
souhlas se zapsáním do spolkového rejstříku k rukám předsedy spolku.
4. Pohár nadějí
Jarka Němečková informuje VV o zajištění turnaje mladších žákyň v termínu 25. - 26.11 2017 :
- hala zajištěna v sobotu ukončení do 17.00 hod.
- rozpis zajištěn - Jarka zajistí na kurty jednotlivé rozpisy
- Martin zajistí průběžnou tabulku
- rozhodčí na sobotu: Dan Stolař str., Martina Volfová
na neděli: Dan, juniorky
- diplomy + odměny zajištěny
- ubytování zajištěno v prostorách Labe
Úkol č. 2 – 3/2017 - Jarka Němečková zajistí salónek v restauraci Na Výsluní včetně občerstvení
pro cca 12 osob, na halu pití + jídlo pro zapisovatelky a trenéry

5. Vyúčtování záloh
Jarka Němečková předává vyúčtování zálohy za družstvo juniorek + kadetek + provozu klubu se
schodkem 1273,- Kč, dále předkládá doklady o proplacení faktur za tělocvičny
Blanka Kaňkovská předkládá vyúčtování záloh za družstvo ml. žákyň se schodkem ve výši 2735,- Kč
Členové VV se seznámili s jednotlivým vyúčtování a nikdo neměl proti předloženým dokladů
námitky a vyúčtování bylo podstoupeno p. Timkové k zaúčtování.
V 18.00 přichází host Jiří Rubinstein
6. Zpráva kontrolní komise
Blanka Kaňkovská předkládá VV zprávu kontrolní komise (viz příloha) a žádá po J. Rubinsteinovi
vysvětlení dokladů:
- cestovní doklad ze dne 8.1 2017 na D. Rubinsteina – Hostomice ve výši 120,- Kč
J. Rubinstein – jedná se o vyúčtování turnaje „ čtyřek“ z 17.12 2016
- cestovní doklad ze dne 15.4 2017 na D. Rubinsteina – Sokolov ve výši 1018,- Kč
J. Rubinstein – jedná se o proplacení cestovného p. Hrbáčkové na dojížděná tréninků z Duchcova
- nákup očních kapek a gelů – 3x v roce
J. Rubinstein, ano poprvé po zkušenostech na turnaji do lékárny, podruhé po ztrátě kapek dokoupení lékárny, potřetí asi opět dokoupení lékárny
Vzhledem k tomu, že J. Rubinstein byl uznán viníkem dopravní nehody 3.1 2017 vozidlem VK
Šanov, kontrolní komise navrhuje VV, aby navýšení pojistky ve výši 1849,- Kč a spoluúčast ve výši
5000,- Kč požadovala po J. Rubinsteinovi, tak jak VV rozhodl na zasedání VV č.2/2017.
Dan i Jiří Rubinstein konstatují, že se nejednalo o soukromou cestu, ale služební – natankování
vozidla, což ovšem je v rozporu se zápisem z dopravní nehody.
Jarka Němečková a Blanka Kaňkovská konstatují velké zklamání a lhaní ohledně celé dopravní
nehody.
Jarka Němečková navrhuje, vzhledem ke špatnému technickému stavu vozidla navýšení
pojistného nevyžadovat po J. Rubinsteinovi avšak spoluúčast ve výši 5000,- Kč ANO, neboť oprava
vozidla spojená s touto dopravní nehodou stála daleko více, než pojišťovna proplatila.
U12VV/2017 – 3-0-2 VV schvaluje návrh Jarky Němečkové na úhradu ve výši 5000,- Kč po J.
Rubinsteinovi a to vkladem na účet do 29.12 2017
Závěrem Blanka Kaňkovská konstatuje, že stav pokladny k předání činí 19914,- Kč. Tato částka je
předána J. Rubinsteinem k rukám p. Timkové na základě příjmového dokladu okamžitě.
Jiří Rubinstein odchází v 18.45 hod.
Po předání hotovosti dochází k vyrovnání předloženého vyúčtování a předání dalších záloh na
zajištění soutěží a to následovně:
- 4000,- Kč – mladší žákyně
- 5000,- Kč - juniorky a kadetky

v pokladně zůstává hotovost ve výši 6 906,- Kč ke dni 20.11 2017
7. Vyúčtování dotací
Jarka Němečková informuje o zpracování vyúčtování dotací:
- CD pro Lesy (fotky + děkovný dopis)
- vyúčtování dotací pro Magistrát do 31.11 2017 – bude se předkládat na magistrát příští týden
vše včetně faktur připraveno
- MŠMT – se musí vyúčtovat do konce března 2018
8. vozidlo VK Šanov
Jarka Němečková informuje o špatném technické stavu vozidla (nevyhovující brzdové zadní
kotouče, vadná elektroinstalace, na základě které auto špatně startuje, špatné zamykání vozidla) a
navrhuje zajistit nový nákup vozidla.
Členové VV souhlasí a navrhují současné vozidlo prodat a zajistit vozidlo nové.
Úkol č.3 – 3/2017 – Markéta Hrbáčková ve spolupráci se svým manželem předloží co nejdříve VV
návrh na prodej současného vozidla a nákup vozidla nového.
9. Schůzka rodičů
Úkol č.4 – 3/2017 – Jarka Němečková zajistí pozvánku na schůzku rodičů dne 1.12 2017 od 18.00 v
prostorách salónku sportovní haly v Teplicích.
- na schůzi si připraví každý trenér zhodnocení současné sezóny včetně výhledu v r. 2018
10. Diskuse
Dan Rubinstein - vznesl dotaz na další trenéry pro klub. Markéta Hrbáčková i Blanka Kaňkovská
sdělují, že bohužel i přes snahu oslovení lidí z řad VOSY nikdo neprojevil zájem.
- zda by mohla Jarka udělat přehled o platbách za příspěvky
Úkol č.5 – 3/2017 – Jarka Němečková zpracuje přehled o platbách příspěvků
Jarka Němečková žádá družstvo mladších žákyň a družstvo volejbalové přípravky o fotky ke
zveřejnění na web. stránkách a Dana Rubinsteina o zpracování výsledků a doplnění informací na
web. stránkách v sekci volejbalová přípravka.
Úkol č.6 – 3/2017 - vedoucí družstev zajistí fotky družstev a aktualizaci na web. stránkách
VV se dohodl na příštím jednání VV dne 1.12 2017 v 18.00 h v salónku sportovní haly Teplice

Formát zápisu poměru hlasování : Pro – Proti – Zdržel

Zapsala : Markéta Hrbáčková

