Zápis č. 1/2016 ze schůze VV ČBaS dne 2. 2. 2016
Místo konání: Praha-Strahov
Přítomni: Provazník, Pavelka, Procházková, Osička, Kašpárek,
Program:
1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
2) Zprávy z jednotlivých komisí
a) MK
b) TMK
c) EK
3) Různé

1) Kontrola zápisu a úkolů z posledního VV

Úkoly byly diskutovány v rámci jednotlivých komisí.

2) Zprávy z jednotlivých komisí

a) MK
Jeremi sport – smlouva podepsána do konce roku 2016 s finančním plněním ve výši 2000,Kč/měsíc.
Jednání s ČT
M. Kašpárek informoval o jednání s ČT. Dojednány byly tyto akce:
MČR 2016 – záznam
Finále Play Off – záznamv
MMČR 2016 –přenos v délce 90 minut, konečná dohoda přímo s pořadatelem
MČR 2017 dospělých – do VŘ na pořadatele MČR 2017 se přihlásil oddíl BK TU Liberec.
Nabídka byla v pořádku a VV jednomyslně schválil liberecký oddíl jako pořadatele MČR 2017.
S pořadatelem bude podepsána příslušná smlouva.
MMČR kategorie Future Series – na základě poptávky oddílu Kabal Karviná pořádat druhý
mezinárodní turnaj v ČR – kategorie FS byl ze strany BE přidělen termín turnaje - 15.-21. 5. 2017.
Oddíl Kabal Karviná s termínem souhlasí a s pořadatelem bude podepsána příslušná smlouva.
Play Off 2017 – pořadatel Sport Lubas vyslovil zájem o pořádání Play Off i v roce 2017.

b) TMK
ME družstev mužů a žen, Kazaň, Rusko
vedoucí výpravy Jacek Niedzwiecki
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Nominace: Petr Koukal, Jan Fröhlich, Jakub Bitman, Milan Ludík, Pavel Drančák, Adam
Mendrek
Nominace ženy: Kristína Gavnholt, Zuzana Pavelková, Kateřina Tomalová, Denisa Šikalová,
Magdalena Lajdova
MEJ U15, Kazaň, Rusko
vedoucí výpravy Jiří Provazník
nominace: Jan Janoštík, Marek Aubus, Tomáš Švejda, Kateřina Zuzáková
MEJ U17, Lubin Polsko
-

Nominace bude uzavřena v nejbližších dnech

ME jednotlivců Francie
-

poslední turnaj v kvalifikaci na LOH 2016
každý hráč, který se na tuto akci kvalifikuje dostane příspěvek ve výši 15tis. Kč

Soustředění – Nymburk – 8.-13.2.2016 – účast všech reprezentantů nominovaných na ME
družstev
Jacek Niedzwiedcki – předseda TMK navrhl prodloužení smlouvy s trenérem reprezentace do
konce roku 2016 tak, aby byla zajištěna letní příprava a začátek nové sezóny. VV ČBaS návrh
jednomyslně schválil. Smlouva bude podepsána s výpovědní lhůtou 2měsíců.
c) EK
Dotace 2015 –všechny dotace byly MŠMT řádně vyúčtovány, ale k termínu 30.12. 2015 nebylo
dodáno vyúčtování od oblastí – jižní morava, severní čechy a střední čechy. UPOZORNĚNÍ v případě, že dojde k opětovnému nevyúčtování dotací k danému termínu – bude dotace
v následujícím období odebrána.
Členská základna – M. Osička informoval o oddílech, které ještě stále nedodaly stav členské
základny nebo dodaly neúplné údaje. Oddíly budou opětovně vyzvány k dodání – pokud nedodají,
budou vedeny jako „neaktivní“.
Sazebník ČBaS – M. Osička informoval o návrhu LR a STK - zvýšení ročního registračního
poplatku ve výši 200Kč/rok pro člena oddíly/oblasti, 300/rok u nečlena, 100Kč/rok
trenér/funkcionář.
VV doporučuje schválení předloženého návrhu po konci funkčního období nově zvolenému
vedení ČBaS s platností od 1.1.2017.
RSC, oddíly – TOP 20 – jednotlivá RSC a oddíly budou vyzváni, aby zaslaly své požadavky pro
udělení dotace dle příslušných podmínek. Dotace budou rozděleny na základě schválené dotace od
MŠMT.
Rozpočet 2016
Schválená výše dotace pro jednotlivé programy MŠMT zatím není známa. Předložený rozpočet
ČBaS pro rok 2016 vychází tedy z příjmů, které ČBaS obdrželo v roce 2015.Předložený návrh
pro rok 2016 – s konečným hospodařením na nule, byl jednomyslně schválen.
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3) Různé
Nabídka firmy OLC systém – M. Kašpárek předloží specifikaci co bychom v první fázi projektu
požadovali a zjistí příslušné finanční podmínky spolupráce
MMČR 2016 – reakce na zaslaný dopis od První badmintonové, z.s. byl zaslán.
VH ČUS – M. Osička informoval o volební VH ČUS, která proběhla v sobotu 30. 1. v Nymburce,
Jediným kandidátem na post předsedy ČUS byl p. Jansta.

Příští jednání VV ČBaS 13. 4. 2016
Zapsala: H. Procházková
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