Zápis
z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s.
konané 2. června 2014
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: zástupci 12 oddílů a klubů dle prezenční listiny (USK, Doubravka, Chlumčany, Dobřany,
K.Vary, Chrást, B.Hora, BKV Plzeň, Jiskra Nejdek, Sj. Plzeň, BK VK Aš, SK Jupiter),
členové VV ZpčBaS,o.s. v Plzni (M. Nováková, B.Behenská, T. Knopp, K. Chmelíčková)
a 3 hosté. Omluven zástupce TJ Ostrov a člen VV J.Sobota, nepřítomen zástupce odd.
Zbrklý úder Klatovy.
Prezenční listina je v originále přílohou č. 1 zápisu.

------------------------Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení schůze, doplnění a schválení programu
Volba pracovního předsednictva, řídícího schůze, komisí (mandátová a volební, návrhová), zapisovatele
Přijetí nových členů sdružení
Schválení jednacího a volebního řádu
Kontrola usnesení z minulé valné hromady
Zpráva o činnosti sdružení v uplynulém období
Zpráva o hospodaření v uplynulém období
Zprávy jednotlivých komisařů (EK,STK, TMK, Propagace a rozvoj)
Zpráva člena pověřeného kontrolou
Diskuse k předneseným zprávám
Volba předsedy sdružení, členů VV a člena pověřeného kontrolou
Volba delegátů na Sněm ČBaS
Návrh plánu činnosti a rozpočtu na r. 2014
Obecná diskuse
Návrh usnesení
Závěr

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:
 Přivítání účastníků a zahájení VH provedla předsedkyně Západočeského badmintonového svazu M. Nováková. Program VH předem zveřejněný na webu sdružení byl doplněn o bod10 a
všemi hlasy schválen.
 Přítomní zástupci badmintonových oddílů a klubů zvolili pracovního předsednictvo ve složení
M. Nováková, N. Fridrichová, J. Segeč, mandátovou a volební komisi ve složení R.Behenský
a St. Newiak, návrhovou komisi ve složení M. Slepička a J.Louda. Dále pověřili (a hlasováním schválili) N. Fridrichovou řízením VH a M. Novákovou zpracováním zápisu. Mandátová
komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná.
 Na VH mělo být schváleno přijetí nového oddílu – TJ Batesta Chodov, který na podzim 2013
splnil všechny podmínky pro přijetí do ČBaS. V mezidobí však došlo v oddíle k nečekaným
změnám a vedení TJ požádalo o stažení přihlášky. Oddíl TJ Batesta Chodov není v současné
době aktivní.
 Všemi hlasy byl schválen předem zveřejněný Jednací řád a Volební řád VH.
 Při kontrole usnesení z minulé VH konstatovala předsedkyně sdružení, že všechny body
tohoto usnesení byly splněny.
 M.Nováková přednesla zprávu o činnosti sdružení za období květen 2013 až květen 2014.
Zpráva hodnotila činnost VV a hlavní události týkající se badmintonového hnutí v oblasti
v průběhu hodnoceného období. Zpráva je přílohou zápisu (č.2).
 Ekonomický komisař B.Behenská informovala o stavu finančních prostředků sdružení, o hlavních zdrojích příjmů a výdajů v r. 2013 a o čerpání rozpočtu po jednotlivých položkách.
Podrobný přehled příjmů a výdajů sdružení byl delegátům předložen a patřičně okomentován.
Informace byla doplněna údaji o aktuálním stavu prostředků sdružení, očekávaných příjmech
a výdajích v nejbližším období a o podaných žádostech o dotace.
 Další komisaři (TMK J. Segeč a komisař pro rozvoj T. Knopp) podali informace o činnosti na
svěřeném úseku činnosti. Předsedkyně sdružení tlumočila (za nepřítomného ST komisaře), že
v průběhu sezóny nedošlo k žádným závažným problémům, sportovně-technický komisař















oblasti se podílel na činnosti STK ČBaS a pro příští období nenavrhuje žádné zásadní změny
v organizaci soutěží na regionální úrovni. Doporučuje všem členům, aby se seznámili se
změnami Rozpisu soutěží , které připravila STK ČBaS (viz dále) . Ve zprávě TMK byly
podány informace k činnosti RSC, výsledkům nejlepších hráčů oblasti (především
v juniorských kategoriích), připravovanému letnímu soustředění a startům výběrů oblasti.
V oblasti rozvoje badmintonu se informace týkaly zveřejňování informací na webových
stránkách sdružení, T. Knopp zkritizoval přístup naprosté většiny oddílů a klubů ke svazovým akcím (minimální zapojení do akcí pořádaných ZpčBaS – výjimka Sokol Doubravka).
Přítomní byli seznámeni se zprávou členky VV pověřené kontrolou, která v činnosti sdružení
neshledala závady a ocenila zodpovědný přístup jednotlivých členů VV k činnosti sdružení.
V úvodu volebního aktu byly předsedou mandátové a volební komise R.Behenským podány
informace o kandidátech na jednotlivé posty. Byla schválena forma volby – veřejné hlasování
o každém z kandidátů samostatně. Výsledky voleb jsou v příloze č. 3 zápisu.
Přítomní byli seznámeni s plánem činnosti a návrhem rozpočtu na r. 2014. Termínový
kalendář obdrží všechny oddíly bezprostředně po doplnění návrhu celostátního TK o regionální soutěže. Rozpis soutěží dospělých a mládeže na regionální úrovni bude zveřejněn do
poloviny srpna. Do stejného termínu bude provedeno doplnění termínů oblastních přeborů
smíšených družstev dospělých (s ohledem na rozlosování EL a I.CL).
Byla projednána účast zástupců sdružení na volebním Sněmu ČBaS dne 14.6. v Praze
a provedena volba 3 delegátů (Knopp, Segeč, Louda). Čtvrtý zájemce o účast (J.Sobota) nebyl
zvolen, Sněmu ČBaS se může zúčastnit jako host. Potřebné podklady obdrží delegáti od
předsedkyně sdružení.
V diskusi zazněly dotazy na úpravu RS 2014/15 zaměřené především na systém soutěží
mládeže (otevření turnajů kategorie U19, souběh turnajů úrovně A a B pro tuto kategorii,
pravidla pro start v turnajích jednotlivých úrovní) a dotazy týkající se případných výjimek pro
start hráčů ve vyšších věkových kategoriích. Přítomní byli upozorněni na nutnost prostudovat
především tu část RS, která doznala změn, tyto změny respektovat a shromažďovat
zkušenosti, případné připomínky a návrhy na úpravu. Dále v diskusi zazněly informace,
týkající se startu hráčů bez licence (v turnajích GP nelze), startu hráčů s přímým postupem na
oblastních kvalifikacích (v disciplíně, kde má hráč přímý postup, na kvalifikaci nemůže
startovat – jedinou výjimkou je OP jakožto kvalifikace na MČR) a změn v bodovém
ohodnocení umístění na jednotlivých turnajích GP. Poměrně rozsáhlá diskuse se týkala plateb
za zveřejnění informací o turnajích mimo GP na webu sdružení a posuzování komerčnosti
pořádaných akcí. Účastníci VH se shodli na názoru, že pokud pořadatelem turnaje pro mládež
(mimo seriál GP) bude oddíl/klub, který je členem sdružení, platba ve výši 200 Kč za
zveřejnění informací na webu ZpčBaS (propozice, výsledky) od něj nebude požadována.
V diskusi zazněla informace týkající se 7. Letní olympiády dětí a mládeže, která se ve dnech
14.-19.6.2015 uskuteční v Plzni. Zařazení badmintonu do jejího programu je výsledkem
zhruba šestileté snahy na různých úrovních struktury svazu, závazkem pro pořádající subjekt
(Západočeský badmintonový svaz) a skvělou příležitostí pro prezentaci našeho sportu.
Informace z průběhu příprav budou postupně zveřejňovány na webu sdružení, organizační
povinnosti plynou ZpčBaS ze smlouvy uzavřené s Plzeňským krajem.
Na závěr diskuse vystoupil J.Rubáš s informací o přípravě nových Stanov Českého badmintonového svazu. Informoval o důvodech pro změnu, o procesu přípravy, o svém návrhu na
zásadní úpravu vedení ČBaS a o jednání VV ČBaS v této záležitosti. Na Sněmu ČBaS předloží verzi stanov, které akceptuje požadavky nového občanského zákoníku a respektuje stávající strukturu VV s tím, že bude navrhováno doplnění o legislativní radu a dozorčí radu, které
by měly být zvoleny. Na webu ČBaS je zveřejněna jak základní informace, tak znění nových
stanov.
Usnesení VH bylo přečteno a hlasováním schváleno. Je přílohou č. 4 zápisu.

V Plzni 3.června 2014
Zapsala Milada Nováková
Přílohy:1 – prezent.listina. 2 – zpráva předs. o činnosti za období V/2013 až V/2014, 3 – výsledky voleb, 4 – usnesení VH

Příloha č. 2
Zápisu z VH ZpčBaS, o.s. konané dne 2.června 2014

Zpráva o činnosti sdružení za období květen 2013 až květen 2014
Vážení přítomní,
Činnost našeho sdružení je možné sledovat a já pevně věřím, že převážná část naší členské
základny tak činí. Předpokládám také, že si ti, kteří naši činnost sledují, všimli, že tady nejsme proto,
abychom si vymýšleli všelijaká nařízení, ale že se snažíme vykonávat službu pro členskou základnu
badmintonových oddílů a klubů v naší oblasti. Nezbytným předpokladem, aby se naše záměry mohly
zrealizovat, je ale vzájemná spolupráce a o té ještě bude řeč.
Výkonný výbor Západočeského badmintonového svazu se schází každou první středu v lichém
měsíci, schůzky se konají většinou od 17 hodin a místem našeho jednání většinou bývá některá ze tříd
25.základní školy. Soustavně totiž řešíme problém, jak skloubit pracovní, hráčské a trenérské povinnosti jednotlivých členů VV s jejich snahou vykonávat řádně funkci ve výkonném výboru oblastního
svazu. Jistě podobné problémy znáte i ze svého blízkého okolí.
Většinu informací o tom, čím se VV ZpčBaS zabývá, můžete najít na webových stránkách
sdružení. Zcela jistě tedy můžete, pokud vám nechybí zájem o dění v oblasti, sledovat, že
-

-

proběhly všechny soutěže, které jsme na začátku sezóny mínili uskutečnit (možná
máte připomínky k některým dodatečným drobným přesunům, ale bylo jich opravdu
velmi málo);
nečekáme, jaké prostředky nám budou přiděleny z centra badmintonového hnutí, tedy
ČBaS, ale že jsme aktivně vstupovali do procesu získávání finančních prostředků jak
podáváním žádostí o příspěvky a dotace, tak pořádáním akcí, tak také s požadavkem
na spoluúčast samotných aktérů jednotlivých akcí, které významným způsobem
podporujeme (Regionální sportovní centrum, starty výběrů oblasti atd.).

Jistě jste postřehli, že hráči naší oblasti dosáhli celé řady úspěchů na republikových, ale i mezinárodních turnajích. Jistě víte o úspěších Jirky a Jana Loudových, Radka Pistulky a mezi těmi nejmladšími Jana Viktory na Mistrovstvích České republiky. Možná jste též zaznamenali několik
mezinárodních úspěchů našich nejlepších hráčů a možná jste si uvědomili, jak těžké je prosadit se do
hráčské špičky, udržet se v ní, hledat nové cesty a spolu s nimi i potřebnou podporu pro zvládnutí
finančně náročných záležitostí spojených s realizací snahy o postupné zvyšování výkonnosti. Věřím,
že většina z nás také chápe, že nutným předpokladem úspěchu malé skupiny nejlepších hráčů, u kterých se sejdou potřebné předpoklady s nezbytnými podmínkami, je široká členská základna a spousta
tréninkových a herních příležitostí. O to nám jde a o to se snažíme.
Bylo by hodně jednoduché a nebyla by to pravda, kdybychom se spokojili s konstatováním, že
všechno v podstatě běží a jinak – tedy líp – to nejde. Mám za to, že v řešení některých problémů jsme
zůstali prozatím někde na půli cesty a měli bych se o jejich dořešení pokusit. VV si je vědom, že
musíme dořešit záležitost rychlejší aktualizace webových stránek, výrazně zlepšit zapojení oddílů/klubů do pořádání svazových akcí a podobně. Já se pro tuto chvíli omezím na poděkování všem
členům VV Západočeského badmintonového svazu za jejich snahu o poctivý přístup k činnosti našeho
sdružení, na poděkování všem těm, kteří svým aktivním přístupem ke svazovým aktivitám jejich
rozvoji napomáhají a na prosbu o pomoc a spolupráci těch, kteří svoji činnost se svazovými aktivitami
prozatím nespojili.
Milada Nováková, předsedkyně ZpčBaS, o.s.

Příloha č. 3
Zápisu z VH ZpčBaS,o.s. konané dne 2.6.2014

Zpráva mandátové a volební komise z VH Západočeského badmintonového
svazu, o.s. - konané 2.6. 2014 v Plzni
VH byli do mandátové a volební komise zvoleni:

Ing. Roman Behenský a Stanislav Newiak

Na VH bylo pozváno 14 zástupců z oddílů: SK Jupiter, Slavoj Plzeň, Jiskra Nejdek, Slovan Karlovy
Vary, Spartak Chrást, TJ Bílá Hora, BKV Plzeň, TJ Chlumčany, TJ Dobřany, Sokol Doubravka, TJ
Ostrov, Badminton VK Aš, Zbrklý úder Klatovy a USK Plzeň. Dostavilo se 12 zástupců/delegátů
s hlasem rozhodujícím.
Omluveni byli zástupci z TJ Ostrov, bez omluvy se nedostavil zástupce odd.Zbrklý úder Klatovy.
Přítomní byli seznámeni s volebním řádem. VH splnila počtem 12 delegátů podmínku o usnášeníschopnosti a podmínku 6 delegátů / nadpoloviční většina přítomných/ pravidla pro platné
hlasování ve volbách do svazových orgánů.
Volby do orgánů:
VH odhlasovala veřejný způsob hlasování ve všech následujících volbách.
Na předsedu byl navržen jediný kandidát – Ing. Milada Nováková, která s kandidaturou souhlasila.
VH byla všemi delegáty zvolena za předsedkyni svazu.
Delegáti rozhodli o volbě každého člena VV samostatně.Všichni navržení s kandidaturou souhlasili.
Volby proběhly s těmito výsledky (pro/proti/zdržel se):
- STK:
- TMK:
-EK:
-Rozvoj badmintonu:

Ing. Jaroslav Sobota (12/0/0)
Mgr. Jan Segeč (10/0/2)
Ing. Miroslav Steiner (11/0/1)
Tomáš Knopp (11/0/1)

Navržení kandidáti do jednotlivých funkcí byli tímto zvoleni.
Do funkce člena pověřeného kontrolou, byla navržena ing. Kateřina Chmelíčková, která s kandidaturou souhlasila.VH ji následně hlasy všech přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím zvolila do
funkce.
Volby delegátů na Sněm ČBaS:
O účast na Sněmu ČBaS (oblast má právo na 3 delegáty, kromě předsedkyně oblasti M.Novákové a
předsedy Komise rozhodčích ČBaS J.Koláře) projevili zájem čtyři kandidáti. Jejich volba proběhla
tajným hlasováním s tímto výsledkem (uveden počet obdržených hlasů):
Knopp 11, Louda 10, Segeč 9, Sobota 4. Z hlasování vyplývá, že p. Knopp, Louda a Segeč budou
oblast zastupovat jakožto delegáti s hlasem rozhodujícím, J.Sobota se může zúčastnit jako host.
VK prohlašuje, že volby proběhly řádně dle Stanov ZpčBaS a Volebního řádu ZpčBaS, o.s. a
že jsou platné.
V Plzni 3.6. 2014

Členové VK :
Ing. Roman Behenský,
Stanislav Newiak v.r.

Příloha č. 4
Zápisu z VH ZpčBaS,o.s. konané dne 2.6.2014

Usnesení z VH Západočeského badmintonového svazu, o.s. konané 2.6. 2014 v Plzni

Valná hromada ZpčBaS:
1.Bere na vědomí
1.1. Zprávu o činnosti za minulé období
1.2. Zprávu o hospodaření minulé období
1.3. Zprávu jednotlivých k omisařů (STK, TMK, Propagace a rozvoj) za minulé období
1.4. Zprávu člena pověřeného kontrolou
1.5. Informaci hosta J.Rubáše týkající se nových stanov Českého badmintonového svazu

2. Schvaluje:
2.1. Volbu pracovního předsednictva VH ve složení: M.Nováková, N.Fridrichová, J.Segeč
2.2. Volbu mandátové a volební komise ve složení: R.Behenský a S.Newiak
2.3. Volbu návrhové komise ve složení: M.Slepička a Jiří Louda
2.4. Volbu členů VV na období 6/2014 až 5/2015:
2.4.1. Předsedkyně ZpčBaS Ing. Milada Nováková
2.4.2. Sportovně-technický komisař Ing. Jaroslav Sobota
2.4.3. Trenérsko-metodický komisař Mgr. Jan Segeč
2.4.4. Ekonomický komisař Ing. Miroslav Steiner
2.4.5. Komisař pro propagaci a rozvoj badmintonu Tomáš Knopp
2.4.6. Člen VV pověřený kontrolou Ing. Kateřina Chmelíčková
2.5. Volbu delegátů na Sněm ČBaS (14.6.2014 v Praze):
Tomáš Knopp, Jiří Louda, Jan Segeč
2.6. Návrh plánu činnosti na následující období
2.7. Návrh rozpočtu na následující období předložený EK.
3. Ukládá:
3.1. Všem oddílům/klubům spolupracovat při pořádání svazových akcí (v sezóně 2014/15 jde
o Velkou cenu m. Plzně 6.-8.3.2015, Mistrovství ČR seniorů 2.-3.5.2015, Olympiáda dětí
a mládeže 14.-19.6.2015).
3.2. Všem oddílům/klubům řádně prostudovat a respektovat změny v Rozpisu soutěží 2014/15
a seznámit s nimi členskou základnu v co možná nejširším rozsahu.
3.3. Zájemcům o pořadatelství soutěží na regionální úrovni reagovat co možná nejdříve po
zveřejnění návrhu TK - zaslat předsedkyni sdružení přihlášku.
3.4. Všem oddílům/klubům, které chtějí startovat v oblastním přeboru smíšených družstev
dospělých, respektovat stanovený termín přihlášek - do 1.8.2014 (mládež 30.9.)
3.5. STK ZpčBaS zveřejnit do 15.8. návrh na termíny konání soutěží OP družstev dospělých
3.6. Všem oddílům uhradit příspěvky ZpčBaS pro sez. 2014/15 ve stanovené a každoročně
pravidelně na začátku sezóny hrazené výši (za družstvo 1000 Kč v OP A, resp. B, 500 Kč
v OP M, u ostatní subjektů 300 Kč) – termín nejpozději do zářijové schůze.
Členové návrhové komise:
……………………………. Ing. Martin Slepička
……………………………. Ing. Jiří Louda

