Schůze VV ZpčBaS, o.s., dne 2. května 2012
Přítomni: Nováková, Behenská, Segeč, Sobota
Omluveni: Knopp
Projednáno:
- Obsluha účtu sdružení – bylo rozšířeno dispoziční právo o B.Behenskou.
- Vedení účetnictví sdružení: smlouva o zajištění vedení podvojného účetnictví byla uzavřena .
- Informace o hospodaření: aktuální stav ke dni schůze je 70 575,65 Kč na účtě a 7 759 Kč
v pokladně sdružení.
- Školení trenérů: uskutečnily se již dvě lekce (účast 9 a 14 zájemců), akce bude pokračovat
4.5. v Chlumčanech.
- Žádosti o dotace podané odborům Plzeňského kraje: žádost o podporu regionálního centra a
podporu výjezdů reprezentace kraje na tuzemské i zahraniční turnaje podle předběžné
informace referentky OŠMT Mgr. Berkové schválena a svaz by měl obdržet dotaci ve výši
30 000 Kč. Žádost o podporu projektu zaměřeného na rozvoj badmintonu v Plzeňském kraji
(kancelář hejtmana) byla schválena a na účet o.s. již byla převedena částka 10 000 Kč, kterou
je třeba v souladu se smlouvou proúčtovat.
- V souladu s jednáním minulé schůze VV ZpčBaS,o.s. bude administrátorem webových stránek
sdružení vytvořena záložka „badminton pro veřejnost“ a následně bude potenciálním
zájemcům zaslána nabídka na možnost zveřejnění informací .
- Byl zhodnocen průběh Play Off krajských přeborů všech úrovní (14.4.) a vyčísleny náklady na
akci. Pronájem tělocvičny a náklady na vrchního rozhodčího ve výši cca 5 000 Kč uhradí
Zpč.badmintonový svaz z prostředků, které vybral jako vklady do soutěží od jednotlivých
účastníků. Podle odezvy členské základny, která se Play Off zúčastnila, lze uspořádání
hodnotit velmi kladně. V příštích létech budou řešeny drobné problémy, ke kterým při akci
došlo a větší pozornost bude věnována zadávacím podmínkám výběrového řízení na
pořadatele vč. jejich vypsání s dostatečným předstihem .
- Bylo projednáno stanovisko k návrhům na využití prostředků, které by měl ČBaS obdržet od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu V (Organizace sportovní
činnosti). Aktuální návrhy zašle předsedkyně VV jeho členům k případnému doplnění pro
další jednání na úrovni svazu.
- Bude třeba doplnit soubor hráčů zařazených podle výsledků sezóny do RSC (podle pokynů
ČBaS to bude zapotřebí odeslat do 31.5.- provedou J. Segeč a M.Nováková po vydání žebříčků
po MČR).
- Byla projednána příprava VH hromady sdružení (navržený termín 25.5. od 16 hodin v zasedací místnosti T. J. Sokol Plzeň – Doubravka). Předsedkyně sdružení připravila materiály,
které rozešle k připomínkování členům VV. Jde o jednací řád, volební řád, pozvánku na VH,
kandidátku VV a hlasovací lístek delegáta s hlasem rozhodujícím. Administrátor stránek
zajistí následné zveřejnění těchto materiálů na svazovém webu. Bylo projednáno řízení
schůze (návrhy na N. Fridrichovou, příp. R.Behenského). VH mimo jiné zvolí čtyři delegáty na
Sněm ČBaS .
- STK ČBaS zpracovala návrh termínového kalendáře sezóny 2012/13 v pracovní verzi k 25.4.
2012. Materiál bude členům VV rozeslán.
- V různém zazněla informace o svízelné situaci BKV Plzeň – tělocvična, o požadavku na
potvrzení pro Slavoj Plzeň (úhrada vstupu do soutěže v min.sezóně, dotaz STK na osud
souboru problémů z oblasti sportovně-technických dokumentů aj.).
- Termín příští schůze VV ZpčBaS, o.s. bude dohodnut na VH sdružení.
V Plzni 2.května 2012
Zapsala M.Nováková

