Z á p i s č. 3/2018
z jednání výkonného výboru VK Šanov Teplice, z.s.

Místo: sídlo organizace, Doubravická 1691, Teplice
Dne: 15.5.2018 18.00 hodin
Přítomni: Němečková, Lacina, Rubinstein, Timková
Omluveni: Hrbáčková
Host: Kaňkovská

1.

Zahájení

Jarka Němečková přivítala přítomné a konstatovala, že výkonný výbor je usnášeníschopný.
2.

Schválení zápisu č.2/2018

VV odsouhlasil zápis č.2/2018 ze dne 20. 3. 2018 U9/2018 4 – 0 – 0
3.

Školení trenérů

Jarka Němečková informovala o průběhu školení trenérů, kterého se účastní Martina Volfová a Tomáš Vlček.
Připomíná p. Timkové smlouvu pro oba účastníky za úhradu trenérského kursu.
4.

Vyúčtování záloh

Jarka Němečková předkládá vyúčtování se zůstatkem + 4424,- Kč, Blanka Kaňkovská předkládá vyúčtování se
zůstatkem – 802,- Kč, tuto částku Jarka Němečková proplatí v nejbližší době oproti podpisu Martinovi Lacinovi.
5.

Teplákové soupravy – juniorky + kadetky

Jarka Němečková informovala VV o podepsání sponzorské smlouvy ve výši 25.000,-, která pokryje nákup
teplákových souprav a triček pro družstvo kadetek a juniorek.
6.

Dotace

Jarka Němečková informovala o zamítnutí žádosti o dotace od města Krupky, z důvodu územního rozhodnutí
(nemáme sídlo organizace na území města Krupky, a máme z Krupky málo děvčat – pouze 5, přispívali od 15
členů výše).
Dále nám zamítli dotace – Ústecký kraj z důvodu nedostatku financí, ale vzhledem k zaujetí projektu jsme byli
doporučeni radě Ústeckého kraje o podpoře z přebytku financí v r. 2017. O výsledku budeme informováni
emailem.
Z MŠMT jsme postoupili k závěrečnému schválení.
Magistrát města Teplice nám přispěl na pořádání Šanovského trojúhelníka částkou 10.000,- Kč.

7.

Šanovský trojúhelník

–

je přihlášeno 10 družstev rozdělené do 2 skupin po pěti

–

hraje se na 2 vítězné sety s italským počítáním

–

do finále postupují první 3 družstva z každé skupiny, ostatní hrají o umístění

–

rozhodčí pokryjeme z vlastních řad

–

jsou nakoupeny poháry 1. - 10. místo, medaile 1.- 3. místo a diplomy 1.-10. místo, na 1. místo odměny
volejbalový míč

–

nejlepší nahrávačka, smečařka a libero obdrží pamětní pohár a sladkou odměnu

–

ubytování zajištěno v penzionu Helena, večerní posezení zajištěno taktéž v restauraci Helena

Jarka Němečková navrhuje odměnu každému rozhodčímu včetně organizačního zajištění Šanovského
trojúhelníku ve výši 2000,- Kč.
U10/2018 VV schvaluje odměny na turnaj Šanovský trojúhelník
8.

Přihlášky do soutěží

Dan Rubinstein žádá o zaslání 5.000,- Kč na účet VIS, pro platbu soutěží.
Úkol č.1/3/2018 – Jarka Němečková zajistí převod peněz.
Jarka Němečková – Juniorky – 1. ligu juniorek, kadetky – krajský přebor
Blanka Kaňkovská – mladší žákyně – krajský přebor, Pohár nadějí, liga žákyň
úkol č.2/3/2018 – Dan Rubinstein zajistí přihlášení do soutěží
úkol č.3/3/2018 – Martin Lacina si zajistí přihlášení na VIS a účet ke správě
9.

Ochrana osobních údajů

Jarka Němečková informovala VV, o zaslání tiskopisu každému trenérovi. Tento tiskopis je nutno nechat
podepsat rodičům do 31. 5. 2018.
úkol č.4/3/2018 – všichni trenéři zajistí od rodičů do 31. 5. 2018 souhlas se zpracováním osobních údajů
10. Kontrola úkolů
č.1 – smlouva na trenéry – trvá
ostatní úkoly byly splněny
11. Diskuse
Dan Rubinstein žádá o pomoc hledání dalšího trenéra, neboť není možné celou sezónu táhnout sám. Je třeba
dvou trenérů u každého družstva.
Jarka Němečková informuje o jednání s Bárou Skopcovou, která přislíbila pomoc od září (v současné době ještě
kojí a dcera je na ní velmi fixovaná).

Na soustředění jedou všichni trenéři na celý pobyt, jen Martin Lacina zatím neví z pracovních důvodů, na
soustředění dojde k přesunu některých hráček do družstva mladších žákyň, Blanka Kaňkovská přislíbila Danovi,
že se již v tomto měsíci přijde podívat na žákyně, které by měly být přesunuty.
Martin Lacina předložil návrhy termínů na Pohár nadějí 2018-2019. Jarka Němečková sděluje, že v termínu 17. 18. 11. 2018 je již zamluvena sportovní hala na pořádání Poháru nadějí.
Šanovský trojúhelník mladších žákyň, se bude konat v termínu 15. - 16. 9. 2018 (hala je již zamluvena, ubytování
v penzionu Helena taktéž, výše startovného á 1.000,- Kč)
úkol č.5/3/2018 – Jarka Němečková zpracuje propozice a rozešle na kluby.
12. Termín dalšího jednání VV
VV se rozhodl o dalším jednání dne 12. 6. 2018 od 18.00 restaurace Aladdin.
Úkol č.6/3/2018 – Dan Rubinstein zajistí prostory na jednání VV v restauraci Aladdin, Jarka Němečková pozve
všechny trenéry VK Šanov Teplice na toto jednání.
Zapsala: Němečková Jaroslava
hlasování: Pro-Proti- Zdržel se

