
Zápis č.2/2017 z jednání    

   Výkonného výboru  

   středočeského KNS  
                 konaného dne 5. dubna 2017 v Osnici 

 

Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Beránek Jiří, p. Miloslav Vach, p. Michal 

Němec, p. Michal Daněk ( 100 % ). Omluveni: 0   

Dozorčí rada: p. Kočiš Petr.  Hosté: 0 

Jednání se účastní nadpoloviční většina členů VV, VV je usnášeníschopný. 
  

Program jednání: 

1. Splnění úkolů z VH KNS 

2. Soutěžní ročník 2017 

3. Různé 

 

Přílohy Zápisu: Příloha č.1: Aktualizovaný přehled stavu jistin klubů 
  

1.  SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z KONFERENCE KNS – ROZHODNUTÍ VV KNS 

1.1  Putovní poháry 

Putovní pohár ( Memoriál P.Kočiše ) nebyl na VH KNS oddílem Hlavenec 

fyzicky vrácen, pro předání pořadateli této akce v roce 2017 ( Slaný ). Vedoucí 

družstva Hlavence je povinen jej předat do termínu konání akce ve Slaném dne 

28.5.2017. 
  

1.2  Dokumentace 

Sekretář KNS a Komise mládeže zajistí zaslání ( elektronicky ) Rozpisů soutěží 

mužů i mládeže pro rok 2017 na adresu sekretáře ČNS ( zajistí sekretář KNS ) a 

předsedovi Komise mládeže ČNS ( zajistí KM KNS ) v termínu do 15.4.2017. 
 

1.3  Konference ČNS 

Dne 12.3.2017 se v Nymburce ( sportovní centrum ) uskutečnila Konference 

ČNS. Středočeský KNS na tomto jednání zastupoval předseda p. Peter  

Rackovský ( předseda KNS ) a p. Martin Flekač ( Čelákovice ). Zápis  

z Konference je k dispozici na stránkách ČNS. 

 

1.4  Odměna členům VV KNS 

VH KNS odsouhlasila finanční odměnu členům VV KNS za odváděnou práci ve 

výši 30 tis. Kč. Schválená částka bude vyčleněna z přebytku financí svazu a   

vyplacena jednotlivým členům formou Dohody o provedení práce ( DPP ), která 

podléhá 15% zdanění. Rozdělení finančních prostředků a jejích výše proběhne 

na základě rozhodnutí předsedy svazu. Celkově se jedná o částku 30.000 Kč  

hrubého a po zdanění ( 15 % ) bude částka 25.500 Kč vyplacena ve třech  



termínových splátkách a to následovně: první odměna/ splátka ve výši 8.500 Kč 

do 30.4.2017, druhá odměna/ splátka ve výši 8.500 Kč do 31.8.2017 a poslední 

odměna/ splátka ve výši 8.500 Kč do 30.11.2017. 

 

 

2. SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2017 – ROZHODNUTÍ VV KNS 

SOUTĚŽE MUŽŮ A MLÁDEŽE 

2.1  Splnění podmínek 

Všechna družstva splnila podmínky ( přihlášky, startovné, vykoupení povinnosti  

mládeže, soupisy, licenční poplatky a jistiny klubů ), pro účast v dlouhodobých  

soutěžích KNS 2017. Některá družstva ještě nemají dořešená uzamčení  

některých svých, jiná zase hostujících hráčů. Družstva, která startují v celostátní  

dorostenecké lize ( BDL ) mají hráče uzamčeny u ČNS. Aktualizovaný přehled  

stavu Jistin klubů viz Příloha č.1 tohoto Zápisu. 

 

2.2  Vrácení – převedení plateb 

V několika níže uvedených případech došlo k přeplatkům, nebo nesprávně  

adresovaným platbám na účet KNS. Navíc některé oddíly zažádaly o vrácení 

jistin. VV KNS na svém jednání rozhodl o vrácení/ převedení těchto financí  

oddílů nejpozději do termínu 30.4.2017.  

 

 Kutná Hora - vrácení jistiny ve výši 400 Kč 

 Čelákovice C – převedení částky 300 Kč z položky jistina klubu do 

položky startovné družstva 

 Jizerní Vtelno - vrácení  900 Kč, nesprávně adresovaná platba za 

oznámení hostování hráčů na účet KNS, místo ČNS. Částka bude zaslána 

na č.ú.: 1394362163/0800 (není to certifikované číslo účtu klubu). 

 Zaječov - vrácení  300 Kč, nesprávně adresovaná platba za oznámení 

hostování hráče na účet KNS, místo ČNS 

 Vavřinec – vrácení 1.000 Kč, nesprávně adresovaná platba za licenční 

poplatky hráčů na účet KNS, místo ONS 

 Šacung C – převedení částky 200 Kč z položky licenční poplatky do 

položky jistina klubu  

 Chabeřice - vrácení  1.800 Kč, nesprávně adresovaná platba za oznámení 

hostování hráčů na účet KNS, místo ČNS. Částka bude zaslána na č.ú.:  

244642093/0800 ( není to certifikované číslo účtu klubu ). 

 

2.3  Žákovské průkazky 

Nové průkazky ( pokud budou ), pro hráče mladší 15 let zajistí STK KNS.  

Zaslání průkazek družstvům mládeže proběhne v dostatečném předstihu do  

zahájení soutěží. 

 

 



3.  RŮZNÉ 

3.1  Internet - platba 

KNS uhradí nově vystavenou fakturu na rok 2017 za užívání ( hosting/ doména ) 

internetových stránek – www.stredoceskynohejbal.cz  do konce měsíce dubna  

2017. Správce webu p. Michael Žabka. 

 

3.2  Příští jednání VV KNS 

Nejbližší termín jednání VV KNS proběhne 06/2017 ( termín bude upřesněn ). 

 

 

V Osnici 5. dubna 2017  

 

zapsal Ing. Peter Rackovský 

           sekretář KNS            

         

 
 

http://www.stredoceskynohejbal.cz/

