Zápisy KHKSST od 5. 9. 2016
=======================
Zápis z jednání výboru č. 1/2016-17 KHKSST z 11.10.2016
místo: Broumov, ČSA 377
omluven: M. Kleprlík

Datum: 11.10. v 15.30 hodin
Účast: Kozák, Vítková, Kleprlík B., Machula
RK-Slavík-omluven

1)
Hospodaření
2)
stav na účtu: 556000,- Kč
3)
vedení účetnictví - směrnice
a) konference zavazuje členy vyúčtovat provozní zálohy nejpozději za dva měsíce od
jejího čerpání. Výši zálohy určuje VV dle herního období. L. Kozák je oprávněná
osoba přijímat příjmy v hotovosti a poukázat je na běžný účet do 1 měsíce. Doložil
doklady za období do 30.4.
4)
obecní podklady viz příloha; označování dokladů viz příloha
5)
odpovědnost výboru:
1.5.1.1.
mládež Vítková,
sekretář, STK, rozhodčí, oprávněná osoba přijímat příjmy v hotovosti a poukázat je na
běžný účet do 1 měsíce – Kozák,
VV schválil: – Miloš Šlapák elektronický pracovník, obsluha webu-odsouhlasené
předsedou, podklady pro klasifikace, Spiny, aj.
1.5.1.2.

dohled na vedení účetnictví Machula

1.5.1.3.

vedení účtu a platby - Kleprlík B. ověří přístup na nahlížení pro Kozáka

1.5.1.4.

bez - Kleprlík M.

6)

granty a dotace

7)
2016 - smlouvy podepsané krajem t.č. u Kozáka. Elektronicky poslední dvě a
návrh vyúčtování viz příloha
8)
2017 - pro všechny členy VV přístup do krajských dotací, co je vypsané a o co
budeme žádat. Každý člen výboru podá na příští schůzi výboru svůj návrh na žádosti.
9)

Cestovné - schváleno (Kleprlík M., předseda a dořešit delegáty konference)

10)

soutěže

1.10.1) STK - schváleny Spiny č. 3 až 8
1.10.2) Vyhlášení mládeže – 28.11.2016 v 16 hod. v galerii Náchodského zámku;
podklady zpracuje H. Vítková
1.10.3) VčBTM - požadovat nabídku jednotného programu pro rozhodčí, diskuse nad
způsobem uvedení výsledků
1.10.4) Mobilní připojení STK: - zatím ne
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1.10.5) aktualizace seznamu rozhodčích licence K – oslovit regionální svazy, zda
uspořádají doškolení rozhodčích. Pokud regionální svazy neuspořádají doškolení
rozhodčích bude vypsán termín na doškolení rozhodčích licence K v termínu do
31.11.2016.
1.10.6) kontrola přihlášek do konce listopadu
1.10.7) stav úhrad pokut – do 31.10.2016
1.10.8) výběrová řízení na KP – rozeslání termínů pořádání KPJ na jednotlivé oddíly s
termínem uzavření žádostí do 28.10.2016, VŘ na rozhodčí bude vypsáno po schválení
pořádajících oddílů,
termín uzavření VŘ – přihlášek na rozhodčí KPJ a JKP družstev do 15.11.2016.
11)

styl práce výboru:

1.11.1) výstupy výboru po jednání a s vědomím a souhlasem předsedy: osobně, po
webu mailem
1.11.2) náhrady za ztrátu času: do konce 2016
1.11.3) Kozák 5000/M, Vítková 300/M, Machula 300/M, Kleprlík M.200/M, Šlapák
450/M, Kleprlík B. 800/M
8)

Příští jednání výboru 8.11.2016 v 15:00 hod., připravil: B. Kleprlík

Zpracovala
Mgr. Hana Vítková
Schválil: VV
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