
Zápis - jednání  
VV ČKS 01/2021 

31.5.2021 - 21:00 - Google Meet


Přítomni: Daniel Valeš, Lukáš Filip, Ivo Kracík, Aneta Lešanská, Denisa Kolářová, Jakub 
Máša Tomáš Voda, Hosté: Ivo Kracík 

Úvod 
- Předseda VV zahájil jednání a uvedl, že VV byl svolán v řádném termínu dle jednacího řádu 

ČKS. Předseda dále VV okomentoval aktuální dění ve sportovním prostředí. Dále VV pokračoval 
jednotlivými body dle zaslaného programu. 


Aktuální ekonomické informace 
- Předseda VV informoval všechny přítomné o tom, že všechny nárokované peníze pro ČKS jsou 

aktuálně na účtu. Začíná se rozbíhat činnost a peníze jsou investovány do činnosti - první 
soustředění U15 v letošní sezóně, následuje společné soustředění U17 a U19. 


- Dále předseda VV informoval o vypsané investiční výzvě - aktuálně vypsána výzva na investice 
ve výši 500 000,- Kč se spoluúčastí 15%. Nutné rychlé jednání, uvolňování investic probíhá 
průběžně (nesoutěžní výzva). Minimum je 70 000,- Kč (dlouhodobý hmotný majetek). Ostatní 
sporty obvykle kupují vozidla, mikrobusy, sw, apod. Předseda VV uložil GS zjistit možnost 
pořízení robotické kamery sledující pohyb hry. Předseda VV vyzval ostatní, aby se zamysleli nad 
využitím dotace. 


Valná hromada 2021 
- Předseda VV navrhl místo konání a termín volební VH: Motorest U Kola v Prostějově v termínu 

18.9.2021 v 17:00. Stejný formát jako předchozí rok - v případě zájmu budou mít účastníci 
možnost ubytování a stravy. Dále předseda VV okomentoval zaslané podklady.


- VV odsouhlasil na návrh předsedy VV termín i místo konání VH.  
- VV odsouhlasil termín předložení kandidátních listin do 30.6.2021. 
- Aneta Lešanská zajistí rezervaci motelu. 


Aktualizace termínového kalendáře 06-10/2021 a aktivity ČKS 06-10/2021 
- Předseda VV okomentoval zaslané dokumenty. Dále uvedl, že termín beach korfbalu 20.6.2021 

se zdá nešťastný (neděle a brzké ráno). Aneta Lešanská uvedla důvody pro nedělní termín 
(klubová akce Brna a soustředění seniorské reprezentace) a na dané téma proběhla diskuze. 
Čas zahájení turnaje bude upraven dle přihlášených týmů. Aneta Lešanská ověří, že začátek v 
8:30 umožňuje aktuálně platný soutěžní řád. 


- Předseda VV uvedl, že není dostatečné pouze jedno školení trenérů, které navíc proběhne v 
zahraničí (Maďarsko). Původní záměr byl uspořádat minimálně dvě soustředění v soutěžním 
ročníku. Ivo Kracík doplní termíny školení trenérů tak, aby bylo možné vše zveřejnit —> ujasnění 
výše popsaných bodů v průběhu 1.6.2021 a zveřejnění 2.6.2021.


Smlouva s OSVČ 
- Přeseda VV – Aneta Lešanská připravila návrhy smluv pro jednotlivé OSVČ. Předseda VV 

upozornil na to, že do smluv je třeba doplnit reálné částky odměn. Dále je nutné doplnit do 
smluv normované částky za odvedenou časovou jednotku a k tomu odpovídající rozsah hodin. 
Jednotliví účastníci se vyjádřili k předloženým smlouvám a nad tímto tématem proběhla 



rozsáhlá diskuze. Na základě jednotlivých připomínek Aneta Lešanská doplní jednotlivé 
smlouvy ve spolupráci s dotčenými. 


Ostatní: 
- Předseda VV informoval o aktuálních přihláškách do projektu SUPERLIGA 2021. Strop pro 

počet přihlášených byl ve shodě stanoven na 8 týmů. 


Závěr: 
- Předseda VV informoval, že další VV bude svolán v řádném termínu před jednáním VH tak, aby 

byly projednány podklady pro jednání VH.


