Schůze VV ZpčBaS, o.s. dne 14. března 2012
Přítomni: Nováková, Behenská, Segeč, Knopp
Omluveni: Sobota (prac.cesta), Chmelíčková – host (nemoc)
Projednáno:
- Pracuje se na zajištění obsluhy účtu sdružení – bude rozšířeno dispoziční právo o B.Behenskou (formuláře vyplněny, je zapotřebí dodat kopii OP);
- Vedení účetní evidence sdružení: smlouva o zajištění vedení podvojného účetnictví prozatím
nebyla uzavřena;
- Informace o hospodaření: aktuální stav ke dni schůze je 43 219 Kč na účtě a 17 128 Kč v pokladně sdružení;
- Školení trenérů je připraveno a dle rozpisu lekcí se 14.3. uskuteční první z nich. Přihlásilo se
celkem 15 zájemců o získání trenérské kvalif., resp. těch, kteří si ji chtějí doplnit;
- Bilance 3.ročníku VCmP: akce proběhla bez větších problémů, vč. finančního vypořádání,
zbývá uhradit několik drobných částek a dohodnout další osud zapůjčených mobilních
badmintonových kurtů (s ohledem na kombinaci dotace Nadace 700 let m. Plzně, platby za
reklamu od f. KTA a výběru startovného je finanční bilance akce velmi pozitivní);
- Žádosti o dotace byly podány na KÚ Plzeňského kraje: žádost o podporu regionálního centra
a podporu výjezdů reprezentace kraje na tuzemské i zahraniční turnaje sice byla podána, ale
systémem neprošla. Po dohodě s administrátorkou byla žádost podána dne 9.3. v písemné
podobě (zavedení systému bylo spojeno s mnoha problémy). Žádost o podporu projektu
zaměřeného na rozvoj badmintonu v Plzeňském kraji (kancelář hejtmana) byla řádně
v systému zaevidována a je naděje na její kladné vyřízení;
- Liga neregistrovaných pokračuje v březnu a dubnu dalšími dvěma turnaji (24.3. 25. ZŠ,
pořadatel SK Jupiter, 28.4. v Klatovech), vyhodnocení bude provedeno po posledním turnaji a
vítězové pozváni na VH ZpčBaS,o.s.
- Byla projednána žádost o zveřejňování informací o badmintonu pro veřejnost na webu
západočeského svazu a po diskusi schváleno, že pro informace tohoto druhu bude vytvořena
na webu záložka a zveřejnění základních informací o místě a čase nabízených aktivit pro
veřejnost se zpoplatní částkou 400 Kč za rok. Záležitost bude projednána jak s administrátorem stránek, tak následně dána na vědomí potenciálním zájemcům o zveřejnění informací.
- Členové VV diskutovali na téma „play-off KP“. V diskusi zaznělo politování nad tím, že
stanovený termín přihlášek je až 21.3., tedy po schůzi VV. Dále se VV zabýval předpokládanou
finanční náročností akce, která je v TK zařazena na 14.4. a souhlasil s názorem, že by náklady
na pronájem tělocvičny a náklady na vrchního rozhodčího měl uhradit Zpč.badmintonový
svaz z prostředků, které vybral jako vklady do soutěží od jednotlivých účastníků. Souhlasil
také s tím, že by pro příště měly být lépe specifikovány zadávací podmínky. Bohužel jednání
bylo poznamenáno absencí STK, který se z pracovních důvodů těsně před schůzí omluvil.
- Bylo projednáno stanovisko k další činnosti Regionálního sportovního centra. VV jednoznačně
podporuje další činnost centra a má za to, že by VV ČBaS měl zhruba rok starý systém
podpory talentované mládeže doplňovat, nikoli však zásadně měnit.
- Byla projednána příprava VH hromady sdružení (navržený termín 25.5. od 16 hodin v zasedací místnosti T. J. Sokol Plzeň – Doubravka). Předsedkyně sdružení připraví materiály, které
budou projednány na příští schůzi VV a následně zveřejněny na webu ZpčBaS (volební a
jednací řád, kandidátku výboru, mandátní lístky atd).
- Příští schůze VV se koná ve středu 2.5.2012

V Plzni 15.března 2012
Zapsala M.Nováková

