REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
RSHb ČECHY SEVER
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – Výkonný výbor
Datum: 09. 01. 2018, Čas: 17:30 – 19:30, Místo: Ústí nad Labem (fa Zdemar)

VÝKONNÝ VÝBOR
Přítomni: Jan Fedák, Tomáš Laibl, Milan Jelen, Michal Pečený, Martin Rus
Omluven: 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 přivítal na setkání v Novém roce přítomné členy v kompletním složení. 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.
ZELENĚ – aktuální, ŽLUTÉ – k průběžnému řešení, ŠEDĚ – aktuálně není k řešení
- obecná informovanost od členů VV > žádné zvláštnosti (dále dle bodu 3 – podněty)
- chybí DPP za rok 2016 > za RK (J. Ježková), vyřeší sekretář a to do 31.1.2018
- logo pro pohár 2.NHbL – v gesci M.Jelena > M.J. obdržené (vyrobené) hotové návrhy
přepošle a vyžádá vyjádření členů VV, článek na web přes M.R.

- předchozí předseda J. Knapík upozorňuje, že chybí dodání smlouvy od firmy Yokosoft
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company s.r.o. za rok 2016 > M.J. prozatím pozastavil úkol (a pronesl základní odůvodnění)
- 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
- 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 - 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, odraz ze zpracovaného archivu
> 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; k 9.1.2018 většina zpracována, ale
např. u druhé ligy chybí cca 2 sezóny (zjistíme u V. Paprance, jestli by nemohl pomoct
s dohledáním zápisů o utkání), průběžně řešit odměnu?!
- J.Fedák - informace z jednání ÚRSHb 19.8.2017:
> 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; k 9.1.2018 neobdrženy náborové letáky?!
- J.Fedák - 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); k 9.1.2018 JF přemýšlí o M. Hollovi, dovyřešení na nejbližším VV
> 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.Rus – web RSHb > obměnit hlavičku, např. vítězem ligy, T.L. zjistí přes provozovatele
možné provedení
- předchozí předseda J. Knapík:
a, doporučuje pokračovat v zaběhlém systému a to zasílat čtvrtletně veškeré účetní
podklady Evě Králové a v kopii revizní komisi RSHb
b, informuje, že nové doklady se scanují pro vlastní zálohu, originály se zasílají Evě
Králové a v kopii revizní komisi
c, vedení dokladů – A. Zuna, J. Knapík doporučuje jejich zálohu

- návrh termínu příštího setkání VV > 13. 3. 2018 v Ústí nad Labem 17:45
Add. 3) Podněty k řešení:
- J.Fedák: a, U15 – návrh složení realizačního týmu > V. Jirkovský – hlavní trenér a R. Červinka – vedoucí
výběru (hlasování 5-0-0), do 31.1.2018 předloží HT návrh na doplnění RT třetím
členem a termínový harmonogram Reprezentace
b, LK – návrh na „odměnění“ klubů (plnění stanovených podmínek reg. soutěží) > J.F. připraví
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a nacení návrh a následně přepošle mailem členům VV ke schválení, z rozpočtové
stránky by mělo být bez problémů
c, jednání ÚRSHb – sobota 20.1. v Mostě > v pořadí: 1. M.P., 2. M.R., 3. A. Zuna
d, informace z prosincové schůzky ÚRSHb + příslušné vyúčtování dotace 2017 > dořeší
J.F.
e, dotační program ČMSHb na rok 2018 > vyřeší J.F.
f, příprava VH – termín, rozdělení úkolů > určen termín VH na 25.4.2018 v Teplicích od
17:30, VV se sejde na 16:30, M.R. zajistí rezervaci, J.F. účetně, T.L. + A. Zuna
administrativně
- M. Pečený: a, KR – doplnění člena do komise o Jiřího Cíchu > M.P. osvětlil aktuální známou situaci
(hlasování 5-0-0)
b, KR – změna na postu předsedy komise > M.P. osvětlil aktuální známou situaci, navrhuje
J. Cíchu předsedou (hlasování 5-0-0)
- M. Štroufová: a, KMM – kooptace člena komise Jana Melichera za Jiřího Cíchu > J.F. osvětlil důvod
(hlasování 5-0-0)

Add. 4) Diskuze:
- M.J. přednesl základní myšlenku konceptu mládeže, dále probereme s kluby po VH
- J.F. navazuje „mapou hokejbalových hřišť“ (projekt KM ČMSHb) – rozvoj Liberec, Žatec a Louny
- M.P. tlumočil návrh KR – příspěvek na cestovné pro D. Loskota (přestěhování do delší vzdálenosti),
KR chce udržet tohoto rozhodčího (jak kvantita, tak kvalita) – do 30.6. VV proplatí 50% nákladů
vynaložených pro Oblastní ligu ÚNL (hlasování 5-0-0), přemýšlet o zabudování změny do propozic
- T.L. konstatuje systémovou chybu fotoaparátu, který již ale není v záruce, zjištění pravé závady
činí cca 1300,-Kč + následná oprava, předseda navrhuje závadu zjistit (proplatit „revizi“) a na další
VV dle podaných informací řešit případnou následnou opravu (hlasování 5-0-0)
- M.R. konstatuje, že klub HBC Lev Litvínov nemá informaci o zimní semináři rozhodčích – M.P.
zaurguje J. Cíchu o přeposlání pozvánky a zároveň M.P. zajistí článek na web

Termín příštího setkání VV RSHb: 13. 03. 2018 v Ústí nad Labem od 17:45

V Ústí nad Labem, dne 10. 01. 2018 sepsal Aleš Zuna
Ověřil: Jan Fedák a Martin Rus

Přílohy:
 X
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