Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 4. ledna 2012
Přítomni: Nováková, Behenská, Sobota, Segeč, Knopp
Hosté: Chmelíčková, Behenský
Projednáno:
- Založení účtu o.s. u Poštovní spořitelny: účet byl založen dne 2.ledna 2012, má číslo
249337987/0300, jeho obsluhu prostřednictvím internetového bankovnictví bude zajišťovat
M.Nováková s tím, že dispoziční právo bude rozšířeno v průběhu ledna na B. Behenskou.
Členové VV podepsali žádost o vyplacení zálohy do pokladny sdružení a převod zůstatku
finančních prostředků na účet sdružení (adresováno PKS ČSTV).
- Vedení účetní evidence sdružení: předběžně bylo projednáno s p. Radmilou Edelmannovou,
společnost SALDO, s.r.o., Slovanská alej 28. Uzávěrka účetní evidence s dalšími doplňujícími
doklady o hospodaření ke 31.12.2011 bude požadována po Plzeňském krajském sdružení
ČSTV (podepsána žádost). S p. Edelmannovou bude uzavřena smlouva o zajištění vedení
podvojného účetnictví, náklady budou částečně kompenzovány uzavřením smlouvy o
poskytnutí reklamy na webových stránkách západočeského svazu. Přechod k účetní firmě
bude uskutečněn neprodleně (dohoda termínu s PKS).
- Informace o hospodaření: podle předložených dokladů vstupuje sdružení do r. 2012 s částkou
34 294,10 Kč u PKS ČSTV dle poslední sestavy zpracované po vyúčtování poslední zálohy dne
22.prosince 2012.
- Informace o reakcích členské základny na předložené návrhy VV (výjezdy výběrů oblasti v r.
2012, školení trenérů v průběhu I.pololetí 2012): prozatím jen malý počet zájemců o školení
(prosíme urychlit odpovědi!!!), do výjezdů výběrů se přihlásili především mladší s herní
úrovní přijatelnou pro zařazení. Soubor bude zveřejněn na webu zpč. svazu.
- Školení rozhodčích : uskuteční se v průběhu VCmP (2.-4.března). Zájemci by se měli
urychleně přihlásit předsedovi STK ZpčBaS. Podrobnosti o školení budou včas zveřejněny.
- Pravidla pro ligu neregistrovaných, jejíž čtyři turnaje by se měly uskutečnit v období leden až
duben. VV předpokládá, že jak organizaci, tak výši startovného a odměny pro nejlepší hráče
ponechá plně na pořadatelích a podle hospodářského výsledku jednotlivých turnajů zváží
možnost postupného vytvoření fondu k event. odměnění nejlepších hráčů.
VV se dále zabýval přípravou 3.ročníku VCmP:
- Schválil výši startovného 150 Kč za hráče a disciplínu s tím, že při startu ve všech třech
disciplínách zaplatí hráč 300 Kč.
- Uložil předsedkyni VV, aby ve spolupráci s EK zajistila podání žádosti Nadaci 700 let m. Plzně,
jejíž podpora byla předběžně přislíbena a požádala o převzetí záštity nad akcí radní pro sport
I.Rottovou.
- VV se shodl na názoru, že jsou zapotřebí drobné úpravy v uspořádání turnaje (zaclonění části
luxferové stěny) a v jeho organizaci (vypuštění věcných cen, přemístění prodejního místa do
jiné části haly, využití rekonstruované restaurace s těsném sousedství haly). T.Knopp se
pokusí jednat s vedením haly o možnostech vhodného způsobu zaclonění.

S ohledem na konání VCmP, termín jarních prázdnin a další důvody se příští schůze VV ZpčBaS v Plzni
uskuteční mimořádně 2.středu v lichém měsíci, to znamená 14.března 2012.

V Plzni 5.ledna 2012
Zapsala M.Nováková

