
                      

Zápis z Valné hromady Západočeského badmintonového svazu, z.s. 

                           konané v Plzni dne 4.června 2018 

Přítomni : zástupci 13 oddílů a klubů, 4 členové VV Zpč.BaS – dle prezenční listiny 

Omluveni:  Milada Nováková, Kateřina Chmelíčková 

Program: 

1. Zahájení jednání Valné hromady, doplnění a schválení programu 

2. Volba pracovního představenstva a komisí /mandátová,návrhová / , volba řídícího schůze        

    a zapisovatele 

3. Kontrola usnesení z minulé VH 

4. Zpráva o činnosti a o hospodaření v uplynulém období 

5. Zprávy z jednotlivých komisí VV ZpčBaS 

6. Zpráva člena pověřeného kontrolou 

7. Volby předsedy, členů VV a člena pověřeného kontrolou 

8. Volba delegátů (4) na VH ČBaS – 16.6. 

9. Plán činnosti na sezonu 2018/2019, rozpis soutěží, termínový kalendář 

10. Budoucnost badmintonu / financování, TCM, Akademie, HALA, dospělí, mládež / 

11. Diskuse 

12. Projednání návrhu a schválení usnesení 

13. Závěr   

 

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: 

1. VH zahájil předseda ZpčBaS Tomáš Knopp. Omluvil Miladu Novákovou a Kateřinu  

     Chmelíčkovou. Program VH byl bez připomínek schválen. 

 

2. Přítomní zástupci badmintonových oddílů a klubů zvolili pracovní předsednictvo ve složení  

     M.Steiner, T.Knopp a J.Segeč, mandátovou komisi ve složení M.Slepička, P.Popilka, J.Malý  

     a návrhovou komisi ve složení J.Mácha, J.Krejsa, J.Matoušek. Dále schválili, aby VH řídil  

     Miroslav Steiner. Po kontrole mandátů zúčastněných delegátů konstatovala mandátová  

     komise, že VH je usnášeníschopná. Do VV byla dodatečně navržena Zdeňka Rajtmajerová. 

 

3. Kontrola usnesení z VH konané dne 5.6.2017: všechny body splněny. 

 

4. Zprávu o činnosti ZpčBaS (viz samostaný dokument) za období červen 2017 až květen 2018  

     přednesl předseda ZpčBaS.   

 

5. Zprávy z jednotlivých komisí byly obsaženy ve zprávě o činnosti 

 

6. Za omluveného člena pověřeného kontrolou byla přečtena zpráva T.Knoppem (viz příloha) 



 

 

7. Volba předsedy ZpčBaS – většinou delegátů byl zvolen Tomáš Knopp 

    Volba člena pověřeného kontrolou – většinou delegátů byla zvolena Kateřina Chmelíčková 

    Volba členů VV - Jan Segeč, Petra Josefíková, Milada Nováková, Zdeňka Rajtmajerová 

                                  byli zvoleni nadpoloviční většinou delegátů. 

 

8. VH delegovala na VH ČBaS konanou dne 16.6.2018 v Praze tyto zástupce – T.Knopp,  

     M.Nováková, S.Königsmarková, V.Kokoř. 

 

9. Plán činnosti na sezonu 2018/2019 bude projednán na 1.schůzce VV – 28.6. a poté  

     zveřejněn. Rozpis soutěží bude schválen až po rozpisu ČBaS. Termínový kalendář - je  

     potřeba nahlásit ZpčBaS požadavky do 24.6.2018 ! 

 

10. Tomáš Knopp seznámil VH s novým projektem : Badmintonová Akademie, propojení  

     s TCM a kluby, dále krátce informoval o pokračování příprav stavby nové haly pro   

     badminton v lokalitě Plzeň-Košutka. 

 

11. V diskusi byl podán návrh na doplněk k soutěžím mládeže, aby pokud organizátor změní  

     den konání turnaje, neprodleně toto oznámil všem přihlášeným oddílům/klubům a  

     samozřejmě STK ZpčBaS. Dále povinnost pořadatelům turnajů GP C a OP používat u  

     každého kurtu počítadla skore. Následně, aby si oddíly/kluby zjistily možnost přijímat  

     platby za startovné převodem na bankovní účet. Proběhla též diskuse k problematice  

     GDPR. Byl podán návrh na mimořádnou odměnu 10 tis Kč,- předsedovi ZpčBaS Tomáši  

     Knoppovi za úspěšné získávání grantů v období 2016-2018. Předseda T.Knopp nechal  

     hlasovat o návrhu elektronického hlasování o přijetí Badmintonové Akademie jako člena  

     ZpčBaS. Toto bylo odsouhlaseno. 

 

12. Návrh usnesení (viz příloha) VH ZpčBaS byl většinou schválen. 

 

13. Předseda ZpčBaS poděkoval přítomným za účast na VH, všem popřál hezké léto a ukončil  

     VH ZpčBaS     

 

 

V Plzni 4.6.2018 

Zapsala: Zdeňka Rajtmajerová                                                                   Tomáš Knopp 

                                                                                                                      přededa ZpčBaS 

  

 

 

 

 

 



Zpráva členky pověřené kontrolou za období 2017 -2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vážení, 

 

ráda bych se touto cestou omluvila ze své účasti na pondělní schůzi a požádala předsedu 

ZpčBaS, aby přečetl následujících pár řádek, které bych ráda věnovala stručné zprávě o 

uplynulém období. 

 

Spolupráce jednotlivých členů probíhala v uplynulém období o poznání jinak než jsme tomu 

byli zvyklí v minulosti. Došlo k výraznému omezení osobního kontaktu ve prospěch 

elektronické komunikace. Tímto jsme víceméně kopírovali obecný trend ve většině oblastí 

dnešní doby. 

Nabízí se pochopitelně otázka, zda v našem případě je toto ku prospěchu věci.  

Osobně vnímám, že v některých záležitostech je jednodušší a praktičtější jednání osobní. 

Nicméně s ohledem na snahu celého výkonného výboru přispět ke zlepšení podmínek pro 

badmintonisty v Plzeňské i Karlovarské oblasti i na jeho výsledky bych ponechala organizaci 

práce na nich. 

Nutno podotknout, že uplynulé období s sebou přineslo krom standardních dotačních 
příspěvků i některé nové zdroje. Tyto nově přiznané dotace pak nabízí i větší prostor pro 
realizaci svazové činnosti. Veškeré finanční záležitosti svazu jsou řádně a přehledně 
zdokumentovány. 
 

Děkuji Tomovi za tlumočení mých slov i za shovívavost, že mě omluvil. 

Příjemný večer a kdybychom se neviděli, tak i krásné léto. 

 

S pozdravem 

 

Kateřina Chmelíčková   

V Plzni 4.6.2018  

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z VH  Západočeského badmintonového svazu , z.s. 

                           konané v Plzni dne 4.6.2018 

Valná hromada ZpčBaS, z.s : 

1.Schvaluje : 

     1.1. Program dle pozvánky 

     1.2. Volbu pracovního předsednictva VH ve složení : M.Steiner, T.Knopp, J.Segeč 

     1.3. Volbu řídícího schůze Miroslava Steinera 

     1.4. Volbu mandátové komise ve složení: M.Slepička, P.Popilka, J.Malý  

     1.5. Volbu návrhové komise ve složení : J.Mácha, J.Krejsa, J.Matoušek 

 

2. Bere na vědomí : 

     2.1. Zprávu o činnosti za období červen 2017 až květen 2018 

     2.2. Zprávu o hospodaření za rok 2017 

     2.3. Zprávy jednotlivých komisí VV ZpčBaS 

     2.4. Přečtenou zprávu člena pověřeného kontrolou - pověřen předseda VV T.Knopp 

     2.5. Přijetí Badmintonové Akademie ZpčBaS - hlasování proběhne elektronicky  

 

3. Schvaluje : 

     3.1. Volbu členů VV na další volební období - 2018-2020  

              předseda - Tomáš Knopp 

              člen pověřený kontrolní činností - Kateřina Chmelíčková 

              členové VV - Jan Segeč, Petra Josefíková, Milada Nováková, Zdeňka Rajtmajerová 

     3.2.  Volbu delegátů na VH ČBaS  - T.Knopp, M.Nováková, S.Königsmarková, 

              V.Kokoř 

     3.3.  Plán činnosti na sezonu 2018/2019, rozpis soutěží, termínový kalendář  

             návrh na doplněk u soutěží mládeže ke změně termínu 

             oddíly nahlásí do 24.6.2018 požadavky na pořádání otevřených turnajů 

     3.4.  Mimořádnou odměnu předsedovi ZpčBaS ve výši 10 tis. Kč,- za  období 2016-2018 

 

4. Ukládá : 

   4.1. Povinnost pořádajícím oddílům v mládežnických soutěžích neprodleně nahlásit změnu  

           termínu oproti termínovému kalendáři STK a všem přihlášeným oddílům mejlem 

    4.2. Oddílům zjistit možnost přijímání plateb za startovné bankovním převodem a  

            informovat o tom ZpčBaS. 

    4.3.  VV rozeslat konečný plán činnosti na sezonu 2018/2019 

    4.4.  VV rozeslat oddílům informace o Badmintonové Akademii 

    4.5.  Delegátům na VH ČBaS získat informace ohledně GDPR 

 

Hlasování:   Schváleno 

     

V Plzni 4.6.2018                                                                     J.Mácha, J.Krejsa, J.Matoušek 

                                                                                           Členové návrhové komise  VH ZpčBaS 


