Svaz národní házené
DOZORČÍ RADA

Z Á P I S č. 3/2018
ze zasedání DR SNH, které se konalo 10. 11. 2018
Praha

Přítomni: Karel Klas, František Menc, Jana Sládečková, Josef Blahuta a Pavel Jíra

Program:
1)
2)
3)
4)
5)

organizační – prezentace, schválení programu DR SNH
kontrola zápisu DR č. 2/2018 – nebyly připomínky
projednání pravomocí členů DR v souladu se statutem DR a stanovami SNH
informace o skončené podzimní části ligových soutěží
návrh rozpočtu na r. 2019 pro DR SNH
- schůzová činnost
- inventury majetku a hospodaření
- účast na VV SNH
- důležitá jednání v komisích SNH
- návrh 25 000,- Kč
6) předseda DR K. Klas provede inventuru majetku a kontrolu hospodaření SNH
7) DR SNH předkládá návrh na zkvalitnění propagace pořádání Čechy-Morava a Českého
poháru
a) Rozeslat do všech oddílů žádost ohledně výročí založení klubu, jednoty, sokola a
následně s těmito vytypovanými subjekty jednat. Zaslat smlouvu, finanční náklady
pro pořadatele a vše, co je potřebné pro pořádání těchto akcí. Některé oddíly neznají
obsah pořádání těchto akcí. Také zaslat těmto subjektům informaci o možnosti
příspěvku ze strany SNH.
b) Stanovit číselné zařazení oblastních komisí pro pravidelné střídání těchto akcí. Každá
oblast by měla dostatek časového prostoru pro přípravu těchto vrcholových akcí.
c) Svaz národní házené by měl být hlavní garant pořádání těchto vrcholových akcí,
z důvodu stále se opakujících problémů s pořádáním a hledáním pořadatelů.
8) Informace člena pravidlové komise J. Blahuty z jednání ze dne 3. 11. 2018 v Praze.
9) DR SNH projednala opakující požadavek na vyplácení cestovného pro rozhodčí a ředitele
na vrcholové akce mládeže – MČR, PČR, ZLM a poháry mládeže. DR předkládá návrh na
proplácení cestovného osobním autem a úpravu propozic těchto vrcholových akcí.
10) Informace ohledně pořádání soustředění juniorů a juniorek v termínu, který by lépe
odpovídal větší účasti frekventantů.
11) Byl předložen návrh ohledně hlášení ligových výsledků a zveřejňování na stránky svazu.
Zpravodajka J. Sládečková po zaškolení a seznámení s programem by vkládala výsledky
na stránky svazu následně po nahlášení výsledků.
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12) Navržené termíny konání DR v r. 2019:
16. 3. 2019 Praha
18. 5. 2019 Praha
31. 8. 2019 Praha
15. 11.2019 Praha

náhradní termín

23. 3. 2019 Praha
25. 5. 2019 Praha
7. 9. 2019 Praha
22. 11. 2019 Praha

V případě potřeby budou termíny upraveny.
13) Všechny body tohoto zápisu projedná předseda DR na jednání VV SNH 15. 12. 2018 v
Nymburku.
14) Diskuse a závěr.

V Praze, dne 10. 11. 2018
Karel Klas, předseda DR SNH
Rozdělovník: VV SNH, členové DR, OSK, KSK, stránky svazu SNH
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