REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
RSHb ČECHY SEVER
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – Výkonný výbor
Datum: 16. 03. 2018, Čas: 17:45 – 19:45, Místo: Ústí nad Labem (Sekretariát RSHb)

VÝKONNÝ VÝBOR
Přítomni: Jan Fedák, Tomáš Laibl, Milan Jelen, Michal Pečený, Martin Rus
Omluven: Aleš Zuna (sekretář)
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 dalším setkání přítomné členy v kompletním sloţení. 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, ŢLUTÉ – k průběţnému řešení, ŠEDĚ – aktuálně není k řešení
- obecná informovanost od členů VV > ţádné zvláštnosti (dále dle bodu 3 – podněty)
- chybí DPP za rok 2016 > za RK (J. Jeţková), vyřeší sekretář a to do 31.3.2018
- logo pro pohár 2.NHbL – v gesci M.Jelena > členové VV se vyjádřili k návrhu loga M.J.,
T.L. připraví ještě další dva (jeden svůj a jeden přes kontakt M.R.), úkol do 30.4.2018

- předchozí předseda J. Knapík upozorňuje, ţe 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 nepouţitelných věcí > J.F. zjistil další postup u E. Králové, VV
doporučuje pro zařazení hmotného majetku min. částkou 1000,-Kč, VV nacení i jiţ 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 soutěţí (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 soutěţe aktuálního ročníku)
> síň slávy – prozatímní myšlenka, průběţné tvoření nápadů, odraz ze zpracovaného archivu
> M.R. informoval o stavu (rozpracováno), aktuálně většina zpracována, v ZOU je hodně chyb,
přepisuje se do PC a pokud moţno bez zjištěných chyb; u druhé ligy chybí cca 2 sezóny
(zjistíme u V. Paprance, jestli by nemohl pomoct s dohledáním zápisů o utkání); do konce
sezóny bychom úkol uzavřeli, M.R. přepošle pro ukázku co momentálně je hotovo
- 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 neobdrţeny náborové letáky?!
- J.Fedák - aktuální stav rozpočtu + návrhová tabulka odměn za rok 2017:
> M.J. v jarní části dle moţností 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 16.3.2018 VV schvaluje odměnu M. Rusovi =1500,-Kč (4-0-1)
a M. Hollovi =2000,-Kč (5-0-0), J.F. dořeší administrativně; do konce sezóny přidělit odměnu
M. Postlovi za zpracování historie ZOU
- M.Rus – web RSHb > obměnit hlavičku, např. vítězem ligy, T.L. zjistí přes provozovatele
moţné 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, ţe 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 > pracovně 18. 4. 2018 v ??? 17:00
- J.Fedák: a, U15 – návrh sloţení realizačního týmu > předloţen termínový harmonogram akce, HT
konstatuje, ţe nebude předkládat návrh na doplnění RT třetím členem
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. zajistil rezervaci, J.F. účetně, T.L. + A. Zuna
administrativně
- M.J. přednesl základní myšlenku konceptu mládeţe, dále probereme s kluby po VH
Regionální svaz hokejbalu
pro Ústecký a Liberecký kraj
Skorotická 643/1
400 01 Ústí nad Labem

evidenční číslo RSHb: 35
mobil: +420 604 505 628
e-mail: info@hokejbal-sever.cz
web: www.hokejbal-sever.cz

bankovní spojení:
FIO banka
č. ú. 2900736741/2010
č. ú. pro matriční úkony: 2500736742/2010
IČ: 22769137, DIČ: CZ22769137

Odvozená právní subjektivita od ČMSHb – registrace stanov u MV ČR: VPS/1-1622/90-R, datum vzniku RSHb: 1. 9. 2011

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU
PRO ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ
RSHb ČECHY SEVER
- J.F. navazuje „mapou hokejbalových hřišť“ (projekt KM ČMSHb) – rozvoj Liberec, Ţatec a Louny
- M.P. tlumočil návrh KR – příspěvek na cestovné pro D. Loskota (přestěhování do delší vzdálenosti),
KR chce udrţet tohoto rozhodčího (jak kvantita, tak kvalita) – do 30.6. VV proplatí 50% nákladů
vynaloţených pro Oblastní ligu ÚNL (hlasování 5-0-0), přemýšlet o zabudování změny do propozic
- T.L. konstatuje systémovou chybu fotoaparátu, který jiţ 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); k 16.3.2018 T.L.
seznámil VV s informací ohledně vyřízené (bezplatné) reklamace a nyní je fotoaparát opraven
a funkční
Add. 3) Podněty k řešení:
- J.Fedák: a, aktualizace informací od J.Knapíka
- T.Laibl: a, webové stránky a propojení s Informačním systémem > vyčkat, pak dle situace ČMSHb
- M. Rus: a, soupisky hráčů pro Play-off soutěţí (nefunkčnost webu) > jiţ není třeba (web aţ na
malé nedostatky funkční), LK bude posílat informační mail jako v loni
b, návrh na změnu Play-off soutěţí do dalších ročníků > řešit na předsezónní schůzce
týmů
c, vypuštění motivačních sloţek pro týmy (propozice soutěţí) > trest za porušení (připravit
pravidla, např. starty hráčů, tlačit na důslednou kontrolu rozhodčími, postihnout
soupeře?, atd.)
Add. 4) Diskuze:
- M.J. navrhuje článek před play-off, J.F. nastíní redakci téma

Termín příštího setkání VV RSHb: 18. 04. 2018 v ??? od 17:00

V Ústí nad Labem, dne 20. 03. 2018 sepsal Jan Fedák
Ověřil: Michal Pečený a Martin Rus

Přílohy:
 X
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