Zápis č.1/2018
Z jednání Výkonného výboru VK Šanov Teplice z.s.

Místo : sídlo organizace, Doubravická 1691,Teplice
Dne :

16.1.2018 od 18.00 hodin

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

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

2. Příspěvky
Jarka Němečková informovala VV, o kontrole plateb za členské příspěvky k 31.12.2017 a
konstatovala :
- přípravka – chybí platba 2 členek – rodiče informováni
- volejbalová přípravka – chybí platba 4 členek – rodiče informováni
- ml.žákyně – v pořádku
- kadetky + juniorky – chybí příspěvky 2 členek – rodiče informováni
Rodiče tzv.“dlužníků „ byli informování sms a emailem, všichni obratem reagovali , někteří již
úhradu provedli celou tzn. ve výši 4500,- Kč, někteří doplatili dlužnou částku. K dnešnímu
datu jsou příspěvky všech členek uhrazeny.
3.Vyúčtování záloh 2017
Jarka Němečková předkládá vyúčtování zálohy za družstvo kadetek+juniorek a zároveň
předkládá výdaje za klub VK Šanov včetně volejbalové přípravky ( převody z účtu, hotovostní
výdaje).
Blanka Kaňkovská předkládá účetní doklady a vyúčtování zálohy pro družstvo ml.žákyň a
zároveň žádá o další zálohu ve výši 5.000,- Kč formou převodem na účet 0523823153/0800.
U1/2018 5 – 0 – 0 VV odsouhlasil zálohu pro družstvo ml.žákyň ve výši 5.000,- Kč formou
převodem na uvedený účet.
4. Zhodnocení sezóny 2017

Volejbalová přípravka – Dan Rubinstein
-

Sezóna se vyvíjela dle očekávání,vzhledem k mladému týmu jsme si dali cíl vyhrát
první zápas cca v únoru 2018, toto se nám podařilo již v prosinci 2017. Děvčata od
září udělala velký pokrok ve čtyřkolém volejbale.

Mladší žákyně – Blanka Kaňkovská a Martin Lacina
-

-

V kategorii mladších žákyň jsme si upevnili 1.místo v druhé skupině a cílem je toto
postavení udržet do konce sezóny
Pohár nadějí – zde máme nejmladší družstvo, které se úspěšně drží na 7.místě,
postupně s družstvy těsně před námi hrajeme velmi vyrovnané zápasy a jsme
chváleni za hezký kombinační volejbal
Liga Česká Kamenice – zde jsme skončili na 4.místě, je velmi dobře že děvčata hrají a
sbírají zkušenosti

Kadetky – Markéta Hrbáčková
-

Kategorii krajského přeboru jsme absolutně ovládli a skóre zápasu 22 z toho 22
vyhraných mluví za vše. Sílu družstva prověří kvalifikace do 1.ligy kadetek

Juniorky – Jarka Němečková
-

I přes velmi těžkou skupiny jsme s výkonem spokojeni, je jen velká škoda, ze ztráty
bodů ze začátku soutěže s Děčínem, které nám chybí v bojů do postupu o extraligu,
bohužel i letos budeme hrát baráž o 1.ligu , kterou dle předpokladů budeme se snažit
udržet

5. Vybavení klubu+teplákové soupravy
Martin Lacina vznáší požadavek na volejbalové koše – 2 ks, Jarka Němečková se k návrhu
přidává a žádá o nákup zátěžových kotníkových bandáží pro družstvo juniorek a předkládá
žádost družstva přípravky na nákup rádia nebo reproduktor na USB s připojením k telefonu.
U2/2018 – 5 – 0 – 0 VV odsouhlasil nákup 4 volejbalových košů,kotníkových zátěží a
reproduktoru na USB – 2 ks
Úkol č.1/1/2018 – Jarka Němečková zajistí nákup pomůcek
Martin Lacina informoval VV o nákupu teplákových souprav pro družstvo ml.žákyň. Jarka
Němečková dává návrh.aby členky si tyto teplákové soupravy nakoupily z vlastních
finančních zdrojů a jakmile bude známa výše přidělených dotací, bude tato částka jim
odečtena z platby na soustředění nebo z členských příspěvků. Faktura bude vystavena na VK
Šanov Teplice, aby teplákové soupravy po proplacení zůstaly majetkem klubu.

U3/2018 5 – 0 – 0 VV odsouhlasil návrh Jarky Němečkové ohledně úhrady teplákových
souprav pro ml.žákyně včetně následující kompenzace
6. Letní soustředění Havlíčkův Brod
Termín : 17.8. – 26.8.2018 s odjezdem ve 13.00 hod. z parkoviště v Alejní ul.
Úkol2/1/2018 – Jarka Němečková zpracuje propozice a přihlášku pro rodiče a zajistí
kompletní servis v Havlíčkově Brodě ( ubytování,strava,pronájem tělocvičen)
7. Dotace
Jarka Němečková informuje VV o podaných projektech jak na MŠMT, Ústecký kraj tak i na
jednotlivé obce ( Košťany, Krupka ) a Magistrát města Teplice. O výši přidělených dotací bude
VV informovat.
8. Auto VK Šanov
Vzhledem ke stavu současného vozidla – tranzit a zkušenostmi z půjčovny ( finanční stránka,
technické stavy vozidel) navrhuje Jarka Němečková současný auto co nejdříve prodat a
koupit kvalitnější.
Blanka Kaňkovská se k návrhu připojuje navrhuje koupit auto starší cca 4 roky.
U4/2018 5 – 0 – 0 VV po diskuzi se dohodl na koupit vozidla cca 4 roky staré, v kompletní
výbavě s max.cenou do výše 350.000,- Kč včetně přepisu.
Úkol 3/1/2018 – Markéta Hrbáčková ve spolupráci se svým manželem zajistí návrhy na koupi
vozidla dle požadavku VV.
Jarka Němečková navrhuje úpravu pojistky , zrušit havarijní a ponechat je zákonné pojištění.
U5/2018 – 5 – 0 – 0 VV souhlasí s úpravou pojistky
Úkol 4/1/2018 – Tomáš Vlček zajistí úpravu pojistky
9.Diskuse
Blanka Kaňkovská žádá zajištění tělocvičny pro KP ml.žákyně dne 25.3.2018 včetně pískání ze
strany juniorek.
Úkol 5/1/2018 - Jarka Němečková zajistí tělocvičnu a juniorky
Dan Rubinstein předkládá návrh na propozice Šanovský trojúhelník včetně výše startovného
a ubytování.
Úkol 6/1/2018 – Jarka Němečková dopracuje propozice na Šanovský trojúhelník

Úkol 7/1/2018 – po zpracování propozic Dan Rubinstein zajistí zveřejnění na www.cvf.cz
v sekci turnaje
10. Termín příštího jednání VV
VV se dohodl na příštím jednání VV dne 20.3.2018 v sídle organizace od 18.00 hod.
VV skončil v 20.10 hodin

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

