Z á p i s č.7
z jednání Exekutivy Jihomoravského krajského svazu házené dne 08.07.2013
Přítomni : Ing. Antonín Levíček, Ing. Milan Letev, Lenka Kristová, Bc. Jiří Obršlík,
Zdeněk Teller, RNDr. Jiří Konicar
Omluven : Ladislav Dvořák
Hosté : Ladislav Kocáb, Irena Kupková

a/Problematika Exekutivy :
- Ladislav Kocáb podal stručnou informaci o výsledku konání volební výroční Valné hromady
ČSH konané dne 29.06.2013 v Praze, bylo zvoleno nové vedení ČSH v čele s prezidentem
Alešem Pospíšilem, dále bylo zvoleno sedm členů Exekutivy ČSH, z našeho kraje se
zúčastnilo celkem 11 zástupců oddílů

- RNDr. Jiří Konicar podal zprávu o výsledku konání Valné hromady Jihomoravské krajské
organizace ČUS, do čela krajské organizace byl zvolen Pavel Blaha, místopředsedy byli
zvoleni pánové Jiří Sýkora a Jiří Zorník, předsedou revizní komise KO ČUS byl zvolen
RNDr. Jiří Konicar, dále bylo zvoleno 14 členů Rady KO ČUS /7 za svazy a 7 za regiony/

- RNDr. Jiří Konicar předložil 2 faktury a 1 dobropis za náklady vzniklé při
provozu, stěhování do nových prostor a jejich úpravy ve sportovní hale Moravské Slávie,
tyto dokumenty byly vystaveny na základě existující “Smlouvy o součinnosti“ mezi
sportovním svazem a krajským sdružením ČSTV, vzhledem k tomu, že na schůzi nebyla
smlouva k dispozici a vznikla diskuse o její platnosti, bylo RNDr. Jiřímu Konicarovi
uloženo, aby zjistil přesné údaje o její náplni a délce platnosti, z tohoto důvodu jsou v zápisu
uvedeny stěžejní body této smlouvy

1/smlouva o součinnosti byla uzavřena dne 07.05.2011, za ČSH byla podepsána p.Chvalným
a za JmKS ČSTV pány Říhou a Potichem, dle článku IV., bod 1 / je uzavřena na dobu
neurčitou/

2/předmětem smlouvy je vymezení vzájemných vztahů v oblasti organizační, ekonomické a
legislativní, v organizační oblasti se KS ČSTV zavazuje zajišťovat pro činnost svazu
kancelář a zasedací místnost pro jeho akce, dále přístup k počítači, internetu včetně
elektronické pošty, dále zajišťovat kopírování, archivaci tiskovin a materiálů, v ekonomické
oblasti se KS ČSTV zavazuje k vedení účetnictví a pokladny včetně výplat a vyúčtování
záloh KS ČSTV se zavázalo, že neprovede žádný účetní výkon bez souhlasu sportovního
svazu, v čl.III. smlouvy bylo dohodnuto, že ČSH poskytne v roce 2011 Krajskému sdružení
ČSTV dotaci na zajištění činnosti ve výši 92 737 Kč, pro další roky bude poskytována
dotace ve výši 46 369 Kč/rok, vždy ve 2 splátkách /ke 31.01. a ke 31.07./, přesné zúčtování
nákladů bude provedeno na konci roku /jedná se o náklady na nájemné, otop, energie, vodné
stočné/, nevyužitá část dotace bude sportovnímu svazu vrácena nebo může být o tuto částku
snížena dotace na další rok

3/na základě této smlouvy obdržel Jihomoravský Krajský svaz házené od KS ČSTV licenci
opravňující ho využívat veškerá zařízení v areálu haly, z nichž vybraná jsou bezplatná

4/doporučení:
vzhledem k tomu, že některé služby uvedené ve smlouvě náš svaz již trvale nevyužívá, bude
třeba dle odstavce V., bod 1 / vypracovat dodatek ke smlouvě, kterým se upraví její obsah
dle současného stavu, v žádném případě není vhodné smlouvu vypovědět, protože by se tím
svaz připravil o licenci a tím o řadu služeb poskytovaných bezplatně

5/z toho vyplývá stanovisko ke 2 předloženým fakturám a jednomu dobropisu, odsouhlasit
dobropis na částku 61 413 Kč za nevyužité služby v letech 2011 a 2012 a také fakturu na
částku 72 911 Kč /jednorázový doplatek za stavební úpravy kancelářských prostor/

- rozdíl, který činí 11 498 Kč uhradit
- faktura na částku 46 369 Kč vyplývá ze smlouvy, její úhradu je možno odložit na pozdější
dobu a je pravděpodobné, že bude ve 2.pol. roku zrušena

b/Problematika komise mládeže :
- byly hodnoceny výsledky dosažené našimi družstvy chlapců a dívek na Olympiádě mládeže:

Družstvo dívek :
se umístilo na 3.místě a získalo bronzové medaile, trenérka úspěšného družstva Irena
Kupková provedla rozbor družstva jako celku i jeho jednotlivých členů

Družstvo chlapců :
se umístilo až na 11.místě, trenérka Lenka Kristová uvedla, že na rozdíl od ostatních krajů,
kde základ družstva tvořil ročník 1998, bylo naše družstvo o rok mladší a tento rozdíl ve
fyzické vyspělosti hráčů byl velmi patrný

c/Problematika soutěžní komise
- Ing. Milan Letev oznámil některé dodatečné úpravy přihlášek do soutěží, týká se to mladších
žákyň, kde bude startovat jen 6 družstev a počet družstev miniházené se zvýšil na 16

- bylo uloženo Lence Kristové a Ing. Milanovi Letevovi vypracovat manuál sankcí pro
družstva mini za jejich nedostavení se k mistrovským turnajům,výsledek bude zveřejněn
v Soutěžním zpravodaji pro příští ročník

Příští schůze Exekutivy JmKSH se bude konat v pondělí 12.08.2013 v 16:00 hod.
v restauraci Vegas Club.
Zapsal: RNDr. Jiří Konicar

