Zápis
z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, z.s.
konané 6. června 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: zástupci 13 oddílů a klubů dle prezenční listiny (USK Plzeň, Sokol Doubravka, Keramika
Chlumčany, TJ Dobřany, Slovan K.Vary, Spartak Chrást, BKV Plzeň, Jiskra Nejdek,
Slavoj Plzeň, BK VK Aš, SK Jupiter, TJ Ostrov, Zbrklý úder Klatovy, ), členové VV
ZpčBaS,o.s. v Plzni (J. Segeč, M. Nováková, M.Steiner, T. Knopp), člen pověřený kontrolou K. Chmelíčková) a 1 host. Omluven zástupce TJ B. Hora a člen VV J.Sobota
Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu.

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

Zahájení schůze, doplnění a schválení programu
Volba pracovního předsednictva, řídícího schůze, komisí (mandátová a volební, návrhová), jmenování zapisovatele
Schválení jednacího a volebního řádu
Kontrola usnesení z minulé valné hromady
Zpráva o činnosti v uplynulém období
Zpráva o hospodaření v uplynulém období
Zprávy jednotlivých komisařů (EK,STK, TMK, Propagace a rozvoj)
Zpráva člena pověřeného kontrolou
Volba předsedy sdružení, členů VV a člena pověřeného kontrolou
Volba delegátů na VH ČBaS (18.6. Praha)
Návrh plánu činnosti a rozpočtu na r. 2016
Obecná diskuse
Návrh usnesení
Závěr

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:
 Přivítání účastníků a zahájení VH provedla předsedkyně ZpčBaS M. Nováková. Program VH
předem zveřejněný na webu spolku byl bez připomínek schválen.
 Přítomní zástupci badmintonových oddílů a klubů zvolili pracovního předsednictvo ve složení
M. Nováková, K.Chmelíčková a J.Brychta, mandátovou a volební komisi ve složení R.Behenský a M.Slepička, návrhovou komisi ve složení J.Malý a J.Mácha. Dále hlasováním
schválili návrh VV, aby VH řídila M.Nováková a pověřili ji i zpracováním zápisu. Mandátová
komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná.
 Všemi hlasy byl schválen předem zveřejněný Jednací řád, většinou hlasů byl schválen předem
zveřejněný Volební řád VH ( připomínky nebyly vzneseny, 1 delegát se zdržel hlasování).
 Bylo schváleno hlasování aklamací.
 Při kontrole usnesení z minulé VH (červen 2014) konstatovala předsedkyně spolku, že všechny body tohoto usnesení byly splněny.
 M.Nováková přednesla zprávu o činnosti sdružení za období červen 2014 až květen 2016.
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 M. Steiner informoval o stavu finančních prostředků sdružení a o hlavních zdrojích příjmů a výdajů v r. 2015. Zdůraznil podíl vlastních zdrojů na hospodaření
spolku (pořádání turnajů na regionální i celostátní úrovni). Podrobný přehled příjmů a výdajů
sdružení byl delegátům předložen. Informace byla doplněna údaji o aktuálním stavu prostředků spolku, očekávaných příjmech a výdajích v nejbližším období.
 Další komisaři (TMK J. Segeč a komisař pro rozvoj T. Knopp) podali informace o činnosti na
svěřeném úseku činnosti. T. Knopp svoji informaci rozšířil i o oblast sportovně-technickou,
kterou v průběhu uplynulého období převzal do své gesce. Ve zprávě TMK byly podány
informace k činnosti TCM a připravovaným letním soustředěním. V oblasti rozvoje badmintonu se kromě pořádaných akcí vysloveně sportovních (VCmP, MČR seniorů) i náborových
(Sporťáček) informace týkaly problémů s webovými stránkami spolku. V diskusi k předneseným zprávám zazněly kritické připomínky především k nominacím do výběrů oblasti,














k nízké úrovni marketinku a potřebě zaměřit se právě na tuto oblast a požadavek na přidělení
všech OP v mládežnických kategoriích do karlovarské části oblasti. Přítomní byli informováni o připraveném materiálu, který by přidělení turnajů (v případě více zájemců) řešil v návaznosti jak na členskou základnu, tak na výkonnostní úroveň žadatelů o pořadatelství.
Přítomní byli seznámeni se zprávou členky pověřené kontrolou, která v činnosti spolku neshledala závady a ocenila zodpovědný přístup jednotlivých členů VV k činnosti spolku.
V úvodu volebního aktu poděkovala odstupující předsedkyně ZpčBaS M.Nováková za
spolupráci všem členům spolku a převzala drobnou pozornost. Vysvětlila způsob volby předsedy spolku, členů VV a člena pověřeného kontrolou a vyzvala k případnému doplnění seznamu kandidátů pro nadcházející volbu. Žádný další návrh nebyl předložen. Delegáti schválili
hlasováním návrh, aby v příštím volebním období byl spolek veden pětičlenným VV.
Kandidát na předsedu spolku T. Knopp v krátkém vystoupení vysvětlil hlavní oblasti, na které
by se v případě zvolení rád zaměřil a zodpověděl dotazy z pléna.
Proběhla volba předsedy spolku, volba členů VV a volba člena pověřeného kontrolou.
Výsledky voleb jsou v příloze č. 3 zápisu.
Přítomní byli seznámeni s plánem činnosti a návrhem rozpočtu na r. 2016. Termínový
kalendář obdrží všechny oddíly bezprostředně po zveřejnění celostátního TK a jeho doplnění
o regionální soutěže (o rozeslaném návrhu proběhne diskuse per rollam). 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). V diskusi zazněl požadavek na STK ČBaS, aby TK byl
předkládán s větším časovým předstihem, který by umožnil podání žádostí o granty. Dále
zazněl požadavek na regionální vedení, aby do TK byl zařazen OP družstev U13.
Byla projednána účast zástupců spolku na volební VH ČBaS dne 18.6. v Praze a provedena
volba 4 delegátů (Nováková, Steiner, Segeč, Louda). Potřebné podklady pro jednání na VH
jsou zveřejněny na webových stránkách ČBaS, mandát delegáta obdrží zvolení před VH.
V diskusi byl vysvětlen záměr získat informaci o názorové hladině členské základny regionu
na jednotlivé kandidáty na posty předsedy ČBaS a členů VV ČBaS (podle sdělení současného
vedení ČBaS budou v následujících dnech zveřejněny rozhovory s kandidáty). Vedení Zpč
BaS žádá v tomto směru oddíly a kluby oblasti o spolupráci.
V diskusi zazněly doplňující dotazy a informace týkající se systému přidělování turnajů, informace o Olympijském parku Plzeň, školení učitelů Začni s badmintonem, apod. a také výzva
k větší spolupráci a předávání informací v rámci badmintonového hnutí (např. informace o
dotacích apod.). Mimo rámec diskuse doplňuje VV do tohoto zápisu požadavek na zaslání
přihlášek do soutěží družstev na oblastní úrovni - do 1.8.2016, aby na zářijové schůzi zástupců badmintonových oddílů a klubů oblasti mohlo být rozhodnuto o systému soutěží jednotlivých úrovní.
Usnesení VH bylo přečteno a hlasováním schváleno. Je přílohou č. 4 zápisu.

V Plzni 7.června 2016
Zapsala Milada Nováková

Přílohy:
1 – prezenční listina
2 – zpráva o činnosti
3 – výsledky voleb
4 – usnesení VH

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Zpráva o činnosti za uplynulé volební období (ZpčBaS 2014-16)
-----------------------------------------------------------------------------Poslední řádná valná hromada našeho spolku se konala v červnu 2014, od té doby se pak konala dvě
zasedání VV ZpčBaS rozšířená o zástupce badmintonových oddílů /klubů (červen 2015, září 2015). V říjnu 2015
následovala mimořádná VH, na které byly schváleny nové stanovy spolku a pak už nic nebránilo tomu, aby ve
smyslu Nového občanského zákoníku proběhl potřebný zápis do veřejného rejstříku. Žádost byla s pomocí JUDr.
Jiřího Kubíka zpracována (poděkování) a podána 21.12.2015. Požadované doplnění bylo provedeno 13.1.2016 a
dne 6.února tohoto roku byl do rejstříku zapsán náš spolek jako Západočeský badmintonový svaz, z.s. Naše IČO
zůstalo stejné, naše začlenění do ČBaS i PKO ČUS zůstalo stejné, stejný zůstal statutární orgán – tedy předseda
a stejný zůstal i člen pověřený kontrolou. Nejvyšším orgánem je i nadále Valná hromada, kterou jsem na dnešek
svolala především proto, abychom na období 6/2016 až 5/2018 zvolili nové vedení našeho spolku.
Velmi stručně k naší činnosti:




VV ZpčBaS, který plnil úkoly v období mezi VH, se scházel pravidelně každý lichý měsíc a zápisy
z jeho jednání byly pravidelně zveřejňovány na webu sdružení/spolku
Výbor pracoval ve složení Milada Nováková (předsedkyně), Tomáš Knopp, Jan Segeč, Jaroslav Sobota,
Miroslav Steiner, skoro všech jednání se zúčastnila i Kateřina Chmelíčková, člen pověřený kontrolou.
Pětičlenný výkonný výbor rozdělil mezi své členy agendy, které považoval za prioritní: tedy agendu
trenérsko-metodickou, zahrnující činnost tréninkového centra mládeže, výběr talentované mládeže,
soustředění, školení trenérů; agendu sportovně-technickou, zahrnující přípravu soutěží, jejich řízení a
zpracování jejich výsledků; agendu propagační, zahrnující jak školení učitelů, tak pořádání akcí,
agendu ekonomickou, jejímž hlavním smyslem bylo zajistit finanční prostředky potřebné pro realizaci
uvedených činností a agendu informační, související s potřebou informovat členskou základnu nejen o
aktuálním dění na regionální úrovni, ale také reagovat na změny na republikové úrovni, kterých
v hodnoceném období nebylo málo. Hranice mezi jednotlivými agendami nejsou ostře ohraničené,
prolínají se a velmi pravděpodobně se do budoucna prolnou ještě více.

Specifikem našeho spolku (v porovnání s ostatními oblastními svazy) není jen vlastní právní subjektivita,
ale především pořadatelská činnost.. Náš svaz pořádá nejen ty turnaje, které se v průběhu sezóny nepodaří
pořadatelsky zajistit a jejich uspořádání je víc než vhodné (zpravidla jde o postupové turnaje v kategoriích
mládeže), ale i turnaje, které představují vysloveně prestižní záležitost: Velkou cenu města Plzně pořádáme od r.
2010, od r. 2011 pak jako jeden z pěti A-čkových turnajů dospělých. K této akci vloni přibylo Mistrovství ČR
seniorů. I proto a právě proto není naše hospodaření postaveno jen na dotacích, které samozřejmě vítáme, ale na
velké části příjmů se sami podílíme. Na to pochopitelně nemůže stačit pětičlenný výbor, tady je zapotřebí
spolupráce členů spolku, kterými jsou jednotlivé badmintonové oddíly/kluby. Velké poděkování patří těm, kteří
chápou, že svaz není anonymní instituce, ani skupina vyvolených, ale že svaz jsme my všichni. Velké
poděkování těm, kteří jsou díky tomuto pochopení ochotni přispět k zajištění potřeb, souvisejících s pořádáním
turnajů i zajišťování ostatní činnosti na úrovni oblasti.
Loňský rok byl mimořádný pořadatelstvím velké akce: do programu Letní olympiády dětí a mládeže (v historii této akce už sedmé) byl vůbec poprvé zařazen badminton. Šťastnou shodou náhod jsme to byli právě my,
Západočeský badmintonový svaz, kterému pořadatel – Plzeňský kraj – nabídl spolupráci a možnost zorganizovat
první soutěže v badmintonu na této celorepublikové, zcela jistě prestižní a kraji velmi podporované akci. Osobně
považuji tuto akci za velmi příjemný vrchol své dlouholeté organizátorské činnosti.
Ve zprávách, které přednesou mí kolegové, se dozvíte podrobnosti k jednotlivým činnostem Tomu, co
se nám nepovedlo, se určitě budeme věnovat v diskusi. Ráda bych poděkovala všem těm, kteří v předchozím
volebním období ve VV ZpčBaS pracovali (vč. členky pověřené kontrolou) a především těm, kteří jakýmkoli
způsobem pomohli VV nejen radou, ale svým vlastním zapojením, byť to mohlo být třeba (s ohledem na
okolnosti) jen drobnou pomocí. Vážím si toho a děkuji za to.
Milada Nováková, předsedkyně
Západočeského badmintonového svazu v Plzni
V Plzni v květnu 2016

Příloha č. 3

Výsledky voleb do VV ZpčBaS, z.s., provedených 6.6.2016
---------------------------------------------------------------------------Hlasování bylo provedeno tajnou volbou.
Volby organizovala a vyhodnotila řádně zvolená volební a mandátová komise ve složení:
Martin Slepička a Roman Behenský.
Usnášeníschopnost VH ověřena kontrolou mandátů delegátů a kontrolou prezenční listiny
Výsledky jednotlivých voleb:

1. Volba předsedy ZpčBaS, z.s.
Kandidát Tomáš Knopp
Počet získaných hlasů

15

Zvolen

Kandidátka Milada Nováková
Počet získaných hlasů

17

Zvolena

Kandidát Jan Segeč
Počet získaných hlasů

14

Zvolen

Kandidátka Petra Josefíková
Počet získaných hlasů

14

Zvolena

Kandidát Miroslav Steiner
Počet získaných hlasů

17

Zvolen

2. Volba členů VV ZpčBaS, z.s.

3. Volba člena pověřeného kontrolou
Kandidátka Kateřina Chmelíčková
Počet získaných hlasů

17

Zvolena

Podpisy členů Volební a mandátové komise:

……………………………………………
Martin Slepička

……………………………………….
Roman Behenský
V Plzni 6.6.2016

