REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
RSHb ČECHY SEVER
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – Výkonný výbor
Datum: 25. 10. 2017, Čas: 17:30 – 19:00, Místo: Most (Restaurace Mostecký Kahan)

VÝKONNÝ VÝBOR
Přítomni: Jan Fedák, Tomáš Laibl, Michal Pečený, Martin Rus
Omluven: Milan Jelen
Host: Program:
1. Zahájení, schválení programu setkání
2. Kontrola stavu plnění úkolů (předchozí zápis jednání VV)
3. Podněty k řešení
4. Diskuze

Zápis ze setkání:
Add. 1) Zahájení, schválení programu setkání:
Předseda Milan Jelen se z naplánovaného setkání s předstihem omluvil (pracovní důvody). Vedením schůze
byl pověřen Jan Fedák, který se role ujal a přivítal tak ostatní přítomné členy. Program jednání byl schválen
všemi účastníky jednání.
Add. 2) Kontrola plnění úkolů z posledních a předchozích jednání:
Proběhla kontrola úkolů a splněné úkoly byly vyškrtnuty. Všechny body byly seřazeny dle smysluplnosti.
ŽLUTÉ – neprobíráno = k průběžnému řešení, ŠEDĚ – aktuálně není k řešení
- obecná informovanost od členů VV > žádné zvláštnosti
- předchozí předseda J. Knapík upozorňuje, že chybí dodání smlouvy od firmy Yokosoft
company s.r.o. za rok 2016 > M.J. zašle žádost na vedení svazu (účetní o zaslání
dokladu na základě kterého proplácíme faktury)
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- chybí DPP za rok 2016 > za RK (J. Ježková), vyřeší sekretář
- předchozí předseda J. Knapík doporučuje pokračovat v zaběhlém systému a to zasílat
čtvrtletně veškeré účetní podklady Evě Králové a v kopii revizní komisi RSHb
- informuje, že nové doklady se scanují pro vlastní zálohu, originály se zasílají Evě
Králové a v kopii revizní komisi
- vedení dokladů – A. Zuna, J. Knapík doporučuje jejich zálohu
- logo pro pohár 2.NHbL – v gesci M.Jelena > M.J. podal informaci, že již obdržel prvotní
návrhy, M.J. návrhy přepošle a vyžádá vyjádření členů VV, článek na web přes M.R.
- mailové adresy – kompletní kontrola (odebrání a přidání adres) > T.L. konstatuje, že proběhla
kontrola, noví členové jsou přidáni a přesměrování by mělo fungovat bez problémů
- inventární majetek – vyřazení nepoužitelných věcí > J.F. zjistil další postup u E. Králové, VV
doporučuje pro zařazení hmotného majetku min. částkou 1000,-Kč, VV nacení i již zařazený
majetek, u kterého z dřívějších dob není uvedena pořizovací cena
- Concept Teraval Most – žádost o navrácení herní jistoty > na základě obdržených
dokladů VV zaujmulo stanovisko, které A.Z. vyrozuměl mailovou formou, následně
byly příslíbeny další dokumenty – doklady (od V. Paprance), prozatím neobdrženy
- účetní RSHb – stav a informace od předsedy ČMSHb > J.F. zjistil možnosti u E. Králové, s ní
dohodnuta nová zastupující varianta (její doporučení) včetně domluvy dalšího postupu
(vyúčtování roku 2017)
- návrh termínu pro setkání zástupců RSHb a vedení ČMSHb – stále nevyřešeno >
na schůzce ÚRSHb se předseda ČMSHb omluvil za nedotáhnutí společného úkolu a to
z důvodu příprav a samotné realizace MS, nyní se budou hledat termíny v podzimní,
popř. jarní části
M. Rus: a, historické tabulky soutěží (web RSHb)
> web – historie (archiv) před 2012/2013
> pohár informativně zpětní vítězové před samostatným Severem – J.F. zajistí dodání
Štítků (během jarní části s oceněním za soutěže aktuálního ročníku)
> síň slávy – prozatímní myšlenka, průběžné tvoření nápadů
> M.R. informoval o stavu (rozpracováno), aktuálně 4/5 sezón zpracováno, v ZOU je hodně chyb,
přepisuje se do PC a pokud možno bez zjištěných chyb
Add. 3) Podněty k řešení:
- J.Fedák: a, informace z jednání ÚRSHb 19.8.2017
> přijde opravená faktura na „zálohu“ – zpětně podepsat a poslat
> statut dočasného člena ČMSHb – Liberec – projekt městské ligy, vysvětlení myšlenky
> pro KR – vyvěsit náborové letáky v areálu hřišť, zajistit článek na web, práce
s náborovými rozhodčími
b, aktuální stav rozpočtu + návrhová tabulka odměn za rok 2017
> M.J. v jarní části dle možností udělí speciální odměny členům odborných komisí za
nadstandartní práci (je třeba ocenit práci pro hnací motory, obzvlášť kdy v dobách
minulých museli škrtit opasky)
> J.F. navrhuje, dle možností udělit speciální odměnu klubům za řádné plnění povinností
propozic (kluby dělají vizitku regionu a v případě plnění chceme jít naproti zpětnou
vazbou)
- M.Jelen: a, aktuální stav komise – LK
> J.F. konstatuje, že je prozatím vše v klidovém režimu
b, aktuální stav komise – KR
> M.P. bude oficiálně stále veden jako předseda komise (pracovně do 31.12.), již je
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dohodnut na začlenění s J.Cíchou, v případě „osvědčení“ by post předsedy předal jemu
> M.P. konstatuje, že po odehrání podzimní části bude schůzka KR, kde proběhne hlubší
vyhodnocení; T.L. projekt „poslední nouze“ hodnotí pozitivně (počet rozhodčích a jejich projevená
snaha v zápasech)
Add.4) Diskuze:
- M.R. – obměnit hlavičku webu RSHb, např. vítězem ligy, T.L. zjistí přes provozovatele
možné provedení

- návrh termínu příštího setkání VV > 2/4 prosinec 2017 v Ústí nad Labem ??:??
Add. 3) Podněty k řešení:
Add. 4) Diskuze:
- J.F. seznámil členy VV s rozeslanými mzdy za 09/2016, s plánovanými doplatky za 10/2016
a průběžným stavem rozpočtu
- obdržený mail od pana Válečka k záležitosti herní jistoty > VV má své stanovisko (viz výše),
předseda též mailovou formou zareaguje
Termín příštího setkání VV RSHb: 2/4 prosince 2017 v Ústí nad Labem od ??:??

V Ústí nad Labem, dne 27. 10. 2017 sepsal Aleš Zuna
Ověřil: Jan Fedák a Martin Rus

Přílohy:
 X
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