Zápis č.2/2018
Z jednání Výkonného výboru VK Šanov Teplice z.s.

Místo : sídlo organizace, Doubravická 1691,Teplice
Dne :

20.3.2018 od 18.00 hodin

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

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

2. Odsouhlasení zápisu
VV odsouhlasil zápis č.1/2018 ze dne 16.1.2018 U6/2018 - 5 – 0 -0
3.Školení trenérů
Jarka Němečková informovala VV, že na školení trenérů jsme přihlásili Martinu Volfovou a
Tomáše Vlčka. Dana Haklová z osobních důvodů se školení zúčastnit nemůže ( dovolená).
Jarka Němečková navrhuje, platbu za školení trenérů uhradit z klubových peněz ovšem za
předpokladu, že absolventi zůstanou v klubu vykonávat trenérskou činnost min. 2 roky,
oběma samozřejmě bude započítána již praxe u družstev.
U7/2018 – 5 – 0 – 0 VV schvaluje platbu za školení trenérů z klubových peněz
Úkolč.1/2/2018 – Timková Stanislava připraví smlouvu pro oba účastníky na trenérskou
činnost v našem klubu za platbu školení
4. Auto
Markéta Hrbáčková informovala VV o prodeji auta ve výši 50.000,- Kč, peníze předává
p.Němečkové Jaroslavě s podepsanou prodejní smlouvou a veškerou dokumentací.
Úkol č.2/2/2018 – Tomáš Vlček zajistí zrušení pojistky včetně jejího vyúčtování.
Po diskusi se VV dohodl nový nákup vozidla řešit po ukončení sezóny, tak aby auto bylo
zakoupeno nejpozději začátkem měsíce srpna.

5. Vyúčtování záloh
Martin Lacina předkládá vyúčtování ml.žákyň ve výši 8704,- po odečtení zálohy - 3704,- Kč.
Martin Lacina přebírá další zálohu ve výši 10.000,- Kč tzn. Po odečtení vyúčtování je záloha
na další období ve výši 6.296,- Kč.
Jarka Němečková předkládá vyúčtování za družstvo kadetek a juniorek + administrace klubu
včetně nákupu vybavení ve výši 16985,- Kč po odečtení zálohy – 9488,- Kč.
Jarka Němečková přebírá další zálohu ve výši 20.000,- Kč tzn. Po odečtení vyúčtování je
záloha na další období ve výši 10.512,- Kč.
Částka ve výši 20.000,- Kč ( prodej vozidla 50.000,- - 30.000,- zálohy ) bude vložena hotově
na účet VK Šanov Teplice..
6. Teplákové soupravy
Martin Lacina předkládá fakturu za teplákové soupravy mladších žákyň, která byla uhrazena
hotově rodiči. Tato částka jim bude vrácena hned po přiznání výše dotací na další období.
Jarka Němečková informuje VV o nákupu teplákových souprav pro trenéry, u mužské části
budou objednány 2 komplety navíc a to ve velikosti 1x L a 1 XL.
U8/2018 – 5 – 0 – 0 VV schvaluje nákup teplákových kompletů pro trenéry
7. Dotace
Jarka Němečková informuje VV o podaných projektech . První vyrozumění jsme obdrželi
z obce Košťany, které nám přidělily částku ve výši 8.044,- Kč. Smlouva byla podepsána a
předána p.Timkové.
8. Turnaje
Jarka Němečková informuje o korespondenci s p.Carbou ( zástupce ČUS pro web) jak
zviditelnit turnaj Šanovský trojúhelník
Úkol č.3/2/2018 – Dan Rubinstein – zajistí propagaci turnaje
-

Zjistí jaké podmínky by byly pro náš klub,kdyby se
turnaje pořádaly pod záštitou ČUS

Jarka Němečková předkládá návrh na pořádání turnaje Šanovský trojúhelník pro družstvo
mladších žákyň v měsíci září. Nápad byl přijat.
Úkol č.4/2/2018 – Martin Lacina zjistí do dalšího VV zájem o tento turnaj
Úkol č.5/2/2018 – Jarka Němečková zajistí halu a to :

-

15.-16.9. nebo 22.-23.9.2018 – turnaj mladších žákyň
Šanovský trojúhelník
17.-18.11. nebo 24.-25.11.2018 – Pohár nadějí
18.-19.5.2019 Šanovský trojúhelník kadetky a juniorky

9.OVS
Jarka Němečková informuje VV o zasedání OVS, kde funkci předsedy složil p.Rubinstein Jiří a
do výkonného výboru byl jmenován za VK Šanov Teplice Martin Lacina. Předsedou OVS byl
zvolen Jiří Fejfar.
10. Kontrola úkolů
Úkoly č.1/1/2018 – 7/1/2018 byly splněny
11. Diskuse
Martin Lacina – žádá o dodání potvrzení o platbě pro obec Proboštov a potvrzení o platbách
pro VZP , aby byl proplacen rodičům příspěvek za sportovní činnost.
Úkol č.6/2/2018 – Jarka Němečková zajistí obě potvrzení
Markéta Hrbáčková žádá všechny trenéry o včasné informování o výsledcích a průběhu
jednotlivých turnajů a mistrovských utkání, aby byly včas předány články do novin a
zveřejnění jak na FB tak na stránkách VK Šanov Teplice.
12. Termín dalšího jednání VV
VV se rozhodl o dalším jednání dne 15.5.2018 od 18.00 hodin v sídle organizace.
Formát zápisu poměru hlasování : Pro – Proti- Zdržel
Zapsala: Markéta Hrbáčková

