Zpráva o činnosti ZpčBaS za období červen 2017 – květen 2018
Váţení badmintonisté a příznivci našeho krásného sportu,
hlavním cílem této zprávy je stručně a spíše statisticky informovat všechny členy o činnosti VV ZpčBaS za
uplynulé období, o hospodaření s penězi a aktuálním stavu majetku.
V uplynulém období, tedy od poslední VH (5.6.2017) do dnešní VH (4.6.2018) pracoval VV ZpčBaS v tomto
sloţení:
VV ZpčBaS:
- Tomáš Knopp – předseda
- Milada Nováková
- Jan Segeč
- Miroslav Steiner
- Peta Josefíková
Kontrolní činnost:
- Kateřina Chmelíčková
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktuální stav financí a majetku:
- účet : 291 063 Kč
- pokladna : 50 520 Kč
- majetek : 6 x počítadlo, 6 x síť, 8 x koš, 1 x sada do škol, 1 x raketa TX5, 1 x notebook
Hospodářský výsledek za rok 2017
- celkové příjmy: 669 613 Kč
- celkové výdaje: 487 661 Kč
- Rozdíl (hospodářský výsledek 2017): 181 952 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní činnost VV:
1) zajištění chodu svazu
-

ekonomicko správní agenda - smlouvy, DPP, faktury, správa financ, administrativa
ţádosti a vyúčtování dotací
vedení účetnictví – externí firma SALDO
tvorba předpisů
informační činnost (web: zpcbadminton.cz + FB)
komunikace s úřady a ČBaS, Správní rada

2) STK - řízení soutěţí
-

druţstva dospělých OPA + JZ, OPB+ JZ, OPM – celoroční soutěţe
hostování, přestupy
OP jednotlivců všech kategorií
OP druţstev U13, U15 – jednorázový turnaj
turnaje GPC, GPD, GPE – kontrola výsledků
nominace na GPA, MČR

3) TCM (RSC) – smluvní podmínky s ČBaS
-

rozšíření tréninkové skupiny na 18 hráčů(ek)
pravidelné tréninky 2 x týdně – Jan Segeč, Lucie Kolářová – 25.ZŠ Plzeň
soustředění – léto 2017, prosinec 2017
kondiční příprava – červen 2017 (3 x týdně)

Rozšířená činnost VV:
4) DOTACE a SPONZOŘI:
Všechny dotace ze státní správy, ČBaS a většina sponzorských darů se váţe na kalendářní rok a nelze to
rozdělit na námi hodnocené období, proto uvádím přehled po jednotlivých letech.

Státní správa
ČBaS – TCM
ČBaS – do oblastí
Sponzoři

2016 (Kč)
50 000
67 730
25 000
30 000

2017 (Kč)
197 158
88 230
94 000
32 000

2018 (Kč)
*325 094*
*66 560*
*80 000*
*44 000*
* zatím získané dotace pro rok 2018

5) TURNAJE, SOUTĚŢE: pořadatelská činnost
GPA dospělých - Městská sportovní hala (Lokomotiva)
GPB U17 – Tenisová hala Dobřany
2 x GPC (U13 + U15) – „O pohár předsedy“ – 25.ZŠ Plzeň
2 x GPC (U13 + U15) – Memoriál A.Wankové – 25.ZŠ Plzeň
OP dospělých – 25.ZŠ Plzeň
J-Z přebor druţstev dospělých – 25.ZŠ Plzeň
PLAY OFF druţstev dospělých – 25.ZŠ Plzeň
Krajské finále školních druţstev AŠSK kategorie III a IV – 25.ZŠ Plzeň
REPUBLIKOVÉ finále školních druţstev AŠSK kategorie III – 25.ZŠ Plzeň

-

6) PROPAGACE a ostatní AKCE: pořadatelská činnost
SPORTMÁNIA 2017 - (za Plazou)
SPORŤÁČEK 2017 – Atletický stadion Skvrňany
BĚH badmintonistů – 3.ročník
KURZY badmintonu – sokolovna Doubravka
OP neregistrovaných – 25.ZŠ Plzeň
SHUTTLE TIME pro učitele – sokolovna Doubravka

-

7) PROJEKTY, PODPORA:
-

TOP 5: finanční podpora za rok 2017 nejlepším hráčům v oblasti – 60 000 Kč
(Louda 35, Kural 10, Viktora 10, Nováková 5)
MČR 2017: finanční podpora všech kategorií na MČR – 31 000 Kč
REGIONÁLNÍ výběry U11, U13, U15 - finanční podpora 23 500 Kč
EXTRALIGA dospělých: finanční podpora – 30 000 Kč + rozhodčí
TOURNAMENTSOFTWARE: pro turnaje GP – 75 Euro / rok
PTCM: projekt „Plzeňské tréninkové centrum mládeţe“ – MMP
WEB: tvorba nového webu včetně databází – 15 000 Kč
HALA: projekt „Badmintonová hala Košutka“ - MMP
MČR dospělých : projekt na získání a zajištění MČR 2019

Na závěr této zpávy chci poděkovat všem hráčům, trenérům a rodičům za pomoc na jednotlivých turnajích a
akcích, za dosaţené výsledky, za propagaci badmintonu a hlavně za důvěru ve VV, protoţe bez vás bychom to
nikdy nezvládli uskutečnit.

V Plzni, 4.6.2018
Tomáš Knopp
předseda ZpčBaS, z.s.

