
Zápis č.2/2019 z jednání    

   Výkonného výboru  

   středočeského KNS  
                 konaného dne 9. dubna 2019 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 Konference KNS 

2. Soutěžní ročník 2019 

3. Různé 
 

Přílohy Zápisu: 

č.1:   Aktualizovaný přehled Jistin klubů 

č.2:  Mimořádná VH ČNS – komentář p. Maršálka 
  

1.  SPLNĚNÍ ÚKOLŮ Z KONFERENCE KNS – ROZHODNUTÍ VV KNS  

1.1  Dokumentace 

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

mužů i mládeže pro rok 2019 na adresu sekretáře ČNS ( zajistí sekretář KNS ) a  

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

30.4.2019. 
 

1.2  Mimořádná VH ČNS 

Dne 3.3.2019 se v Nymburce ( sportovní centrum ) uskutečnila Mimořádná 

Valná hromada ČNS. Středočeský KNS na tomto jednání zastupoval předseda p. 

Rackovský, p.Maršálek ( Šacung ) a p.Flekáč ( Čelákovice ). Zápis z jednání 

VH ČNS je k dispozici na stránkách ČNS. Komentář p. Maršálka viz Příloha č.2 

tohoto Zápisu. 

 

1.3  Předání cen pořadatelům akcí mládeže 2019  

Sekretář KNS zajistí předání cen pořadateli mládežnických akcí ve Slaném a to  

do termínu jejích konání. Poznámka: Zástupce oddílu Slaný, p. Beránek byl  

uvolněn dřív z jednání Konference KNS. 

 

2. SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2019 

SOUTĚŽE MUŽŮ A MLÁDEŽE 

2.1  Splnění podmínek 

Všechna družstva splnila podmínky ( přihlášky, startovné, vykoupení povinnosti  

mládeže a jistiny klubů ), pro účast v dlouhodobých soutěžích KNS 2019.  



Poznámka: Družstvu Nymburka bude vrácena částka za vykoupení povinnosti 

mládeže, pokud splní svou účasti družstvo žen předepsaný počet startů  

v pohárech ČNS ( 2.liga žen ). Případná vratka proběhne po skončení ročníku 

2019 spolu s ostatními finančními převody.  

 

2.2  Vrácení – převedení plateb 

V několika níže uvedených případech došlo k převedením/ vrácením plateb  

( i hotovostně ) na/ z účtu KNS. VV KNS na svém jednání rozhodl o vrácení/ 

převedení těchto financí klubů následovně:  

 

 Zvánovice - převedení částky 300 Kč z položky Jistiny klubu do položky 

startovné klubu 2019 a dále pak převedení částky 100 Kč z položky 

Jistiny klubu do položky registrace/licenční poplatky 2019. Zůstatek 

Jistiny klubu 500 Kč. 

 

 Liha – převedení částky 300 Kč z položky Jistiny klubu do položky 

startovné klubu 2019. Zůstatek Jistiny klubu 1.200 Kč. 

 

 Vrdy – vrácení částky 200 Kč hotovostně ( p. Michal Němec ) za 

přeplatek registračních/ licenčních poplatků hráče Jiřího Kyliánka. 

 

Aktualizovaný přehled stavu Jistin klubů viz Příloha č.1 tohoto Zápisu. 

 

3.  RŮZNÉ 

3.1  Internet - platba 

Z důvodu rušení podpory technologií ( PHP verze 5 ) na dosavadních  

hostingových serverech pro stránky na doméně stredoceskynohejbal.cz, kterých 

služby by běžely pouze do 31.3.2019, byla daná situace vyřešena převodem na  

jiného hostingového dodavatele a to správce p. Michala Němce. 

 

KNS uhradí celkem 800 Kč za nově vystavenou fakturu na rok 2019. Užívání  

( hosting/ doména ) internetových stránek – stredoceskynohejbal.cz  se  

splatnosti do 26.dubna 2019. 

 

3.2  Příští jednání VV KNS 

Nejbližší termín jednání VV KNS proběhne 07/2019 ( termín bude upřesněn ). 

 

V Osnici dne 9. dubna 2019  

zapsal Ing. Peter Rackovský 

           sekretář KNS            

         

 
 

http://stredoceskynohejbal.cz/
http://www.stredoceskynohejbal.cz/

