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=======================

Zápis z jednání výkonného výboru KHKSST č. 19
Datum:
Místo:
Účast:
RK:
Hosté:
Omluven:

22. 12. 2015 v 17:00 hodin
KH KO ČUS, U Koruny 292, Hradec Králové
MUDr. Bohumil Kleprlík, Ladislav Kozák, Tomáš Malík
Jan Slavík
Ing. Martina Kornfeldová-účetní, Bedřich Kornfeld-doprovod,
Radek Libnar

Program:
1 Hospodaření
1.1 Granty 2015:
1.1.1 IKCST:
1.1.1.1 Chybí kompletní vyúčtování kempů při SCM SVS HK (3. 2., 10. 3., 21. 4. a 19. 5.). Částky za
krajská SCM při SVS Hradec Králové budou odeslány po dodání kompletních dokladů k proúčtování na
KHKSST. Telefonicky se spojit s Lebedou.
Dané doklady spojené s vyúčtováním SCM při SVS Hradec Králové byly členům VV přeposlány 6. 11.
2015. Dále viz bod 1.1.1.4
1.1.1.4 Dále ukládá hospodáři zaslat na SVS Hradec Králové částku 11000,- se specifikací na odměnu
pro trenéry v rámci kempů při krajském SCM SVS Hradec Králové. Podmínkou proplacení je dodání
DPP s dotyčnými trenéry na VV KHKSST. Úkol Kozák. Dané dohody byly dodány a budou proplaceny
účetní KHKSST. Splněno.
1.1.1.5 VV ukládá předsedovi VV vyřešit spoluúčast Pardubického kraje v projektu HBO. Úkol:
Libnar. Z důvodu nepřítomnosti předsedy VV trvá. T: 31. 1. 2016.
1.1.2 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI (POŘÁDÁNÍ KP A VČBTM)
Přidělená částka z krajského úřadu 10 000,- Kč, kraj se bude spolupodílet částkou 7714,- Kč.
Opakovaně hospodář požádán o přehled dokladů pro vyúčtování grantu v termínu 1. 7. 2015, poté 15. 9.
2015. Doposud nebyly účetní KHKSST dodány doklady. Podklady pro čerpání připraví místopředseda
po dodání těchto pokladů. Splněno, k dnešnímu dni probíhá finální rozúčtování jednotlivých položek
tohoto dotačního programu.
1.1.3 ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A TRENÉRŮ
Přidělená částka z krajského úřadu 20 000,- Kč, kraj se bude spolupodílet částkou 16000,- Kč. Dále viz
bod 5 tohoto zápisu. Školení trenérů licence „C“ proběhlo v termínu 4-6. 9. 2015. Školení rozhodčích
licence „K“ bylo v avizovaném termínu zrušeno. 4. 9. 2015 proběhlo doškolení licence „K“. Školení
rozhodčích licence „K“ viz bod. 5.1 a 5.2. Tento grant je proúčtován dle zadání tohoto dotačního
programu. Dále viz bod 5.2 tohoto zápisu. Doklady předány účetní KHKSST. Splněno
1.1.4 KRAJSKÁ REPREZENTACE
-v návaznosti na bod 5. Usnesení Konference ukládá VV: a) připravit systém podporu nejlepších hráčů
mládeže v kraji)
Přidělená částka z krajského úřadu 16 000,- Kč, kraj se bude spolupodílet částkou 11000,- Kč.
1.1.4.1 VV 12. 10. 205 odsouhlasil jmenný seznam hráčů a hráček, kteří v roce 2015 reprezentovaly
KHKSST na akcích v zahraničí včetně mezinárodních akcí na území ČR.
VV rozhodl navýšit svoji spoluúčast v tomto dotačním programu z povinných 11000,- na 16000,-Kč,
tedy celkem částka 32 000,- Kč. Níže uvedení hráči (-čky) zašlou na KHKSST doklad, z kterého bude
jasně patrná finanční investice pro start na daném turnaji v zahraničí či na mezinárodní akci v České
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republice. Příjemcem daných dokladů bude sekretář VV KHKSST. Doklady zaslat nejpozději do 31. 10.
2015 na adresu: stolni.tenis@volny.cz
VV KHKSST upravuje rozhodnutí VV z jednání dne 12. 10. 2015 a to následovně. Dle bodu 1.1.4.1
rozdělí VV KHKSST hráčům, kteří doložili náklady na start při turnajích v zahraničí částku á 4000,- Kč:
Buben, Janovský, Mokrejš, Sazimová, Tesolín plus nově přiznáno Jirásková, Jakubský (všichni Sokol
Hradec Králové). Na základě dokladů dodaných v souvztažnosti k tomuto bodu rozhodl VV, že hráčkám
Švábové (Tatran Hostinné) a P. Bačinové (SK Dobré) uhradí náklady ve výši á 2000,- Kč. Důvodem je
dodání dokladů na vrcholové akce pořádané ČÁST, které však nebyly akcemi mezinárodními.
Rozhodnuto zaslat výše uvedené částky na bankovní účty rodičům výše uvedených hráčů a hráček,
pokud náklady nehradil za uvedené hráče (-ky) oddíl.
1.2 Po schůzce s předsedou KMl PKSST Ing. Michalem Foltýnem, byla přislíbena finanční podpora
tomuto projektu, s tím, že konkrétní částku projednají předsedové obou VV. VV následně rozhodl
vyúčtovat náklady na účast mládeže z Pardubického kraje účastníkům HBO a zaslat fakturu
k proúčtování na PKSST. Dále viz bod 1.3.1.5. Úkol: Libnar. Z důvodu nepřítomnosti předsedy VV
trvá. T: 31. 1. 2016
1.3 Pokladnu KHKSST převezme do 30. 9. 2015 účetní KHKSST Ing. Kornfeldová. Účetní doklady za
období leden až září 2015 budou účetní předány do konce kalendářního roku 2015. Úkol Libnar.
Trvá. Doklady budou zaslány Ing. Kornfeldové v termínu 30. 11. – 1. 12. 2015. Splněno.
1.4 Zpracovat VPD a PPD z pokladny KHKSST. Připraví Kozák. Trvá. Doklady budou zaslány Ing.
Kornfeldové v termínu 30. 11
. – 1. 12. 2015. Splněno.
1.5 Zpracovat souhrnný přehled vkladů do soutěží na sezónu 2015-2016. Úkol: Malík. Trvá. T: 31. 12.
2015
1.6 Sekretář pošle výzvu k účastníkům akce „Vyhlášení nejlepších mládežníků v sezóně 2014-2015“ a
účastníkům akce „Oslavy 90 let stolního tenisu v Československu“, aby obratem zaslali vyplněný
cestovní příkaz na adresu: kornfeldova@ut-tu.cz a to vč. čísla účtu na který jim bude obratem zaslána
daná částka. Připraví: Kozák. T: 30. 11. 2015. Dané předány účetní VV KHKSST. Splněno.
1.7 VV diskutoval částky pro granty 2016.Rozhodl o podání žádostí z krajských dotačních programů na
rok 2016 a to následovně:
a) Školení rozhodčích a trenérů částka
cca
10 000,- Kč
b) Významné události (krajské přebory a VčBTM)
c) Krajská reprezentace (mezinárodní akce)
d) Krajská reprezentace (mezinárodní akce v ČR a MČR)
e) Krajské SCM vykomunikuje MUDr. Kleprlík B. s Rozínkem Janem
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STK
2.1 Projednal stav dlouhodobých soutěží po první polovině sezóny 2015-2016.
2.2 Projednal přípravy krajských přeborů: odsouhlaseny ROZPISY v rozsahu minulé sezóny.
2.3 Projednal výzvu k oslovení potencionálních komisařů na utkání dlouhodobých soutěží.
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KML
3.1 VV projednal možnost odměňování všech účastníků turnajů kategorie nejmladšího žactva. Další
specifikace trvá. Předseda VV přislíbil osobní zapojení do možné realizace tohoto úkolu. Připraví
Libnar, Malík. Z důvodu nepřítomnosti předsedy VV trvá. Trvá. T: 31. 1. 2016
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3.2 VV vyslechl informaci o průběhu HBO a projektu oddílu SK Dobré. VV ukládá vytvořit anonci na
nadcházející kempy, tak aby byl zajištěn větší počet účastníků s podmínkami, které vybraní účastníci
budou nuceni dodržovat. Připraví Kleprlík. T: 5. 12. 2015. Anonce a výzva byly uveřejněny na
webových stránkách KHKSST. Svůj zájem avizoval prozatím oddíl Lokomotivy Meziměstí.
3.3 Proběhla informace o připravované novele dohody o spolupořadatelství VčBTM mezi
Královehradeckým a Pardubickým krajem která (má vejít v platnost k 1. 7. 2015.). Novelu dohody se
zatím nepodařilo dostat do stavu, která by vyhovovala požadavkům a možnostem obou krajů. Další
postup je odvislý od časových možností předsedů obou VV. Trvá. Připraví Libnar v kooperaci
s předsedou PKSST Karlem Štarmanem. Libnar připraví do 6. 1. informaci na web.
3.4 Připravit krajský nasazovací žebříček mládeže k 1. 1. 2016. Úkol: Malík. T: 31. 12. 2015
3.5 Projednal návrh KML na termín JKP družstev mládeže. Předseda KML navrhuje termín neděle 24. 4.
případně sobota 30.4. Termín bude upřesněn per rollam.
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TMK
4.1 Připravit soupis vyúčtovaných příjmů a výdajů ze školení trenérů, které byly uskutečněny v červnu a
září 2015. Úkol: Malík. Splněno, viz bod 1.1.3
4.2 Připravit DPP s lektorem š přkolení trenérů Michalem Lebedou na částku 1400,- v hrubé částce. Úkol:
Malík. T: 25. 12. 2015
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KR
5.1 VV vzal na vědomí informaci o stavu přihlášek ve stavu výběrového řízení rozhodčích na krajské
přebory, kdy k dnešnímu dni žádná přihláška nepřišla. Uzávěrka přihlášek byla stanovena do 31. 12.
2015. Příjemce přihlášky zároveň: kleprlik@khksst.cz a v kopii na adresu sekretáře
stolni.tenis@volny.cz.
5.2 Sekretář pošle výzvu k účastníkům školení rozhodčích licence „K“, aby obratem zašli vyplněný cestovní
příkaz na adresu: kornfeldova@ut-tu.cz a to vč. čísla účtu na který jim bude obratem zaslána daná
částka. Připraví: Kozák. T: 30. 11. 2015. Doklady předány účetní KHKSST. Splněno.
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Různé
6.1 VV projednal proplacení DPP a cestovní náhrad členům VV za období leden až červen 2015 připraví
účetní KHKSST ing. Kornfeldová. Trvá. Dané částky budou členům VV zaslány po do konce
kalendářního roku 2015.
6.2 Další předběžný termín jednání VV KHKSST bude stanoven po domluvě členů VV.
6.3 Členové VV dodají účetní VV KHKSST cestovní příkazy za období listopad a prosinec 2015.
6.4 Zpřístupnit sekretáři a STK nahlížení do BÚ – nutné k průběžným kontrolám jednotlivých daných úhrad
z oddílů ST.
6.5 Stav financi učet k 30. 11.: 506 728,35 Kč, pokladna k 30. 11.: 20000Kč
zapsal: Tomáš Malík

Ověřili: MUDr. Bohumil Kleprlík, Ladislav Kozák
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