Svaz národní házené
USNESENÍ
21. valné hromady Svazu národní házené konané dne 6. 4. 2019
Valná hromada Svazu národní házené:
A. Projednala:

1. zprávu o činnosti SNH za uplynulé období
2. zprávu Dozorčí rady SNH
3. zprávu o čerpání rozpočtu SNH za rok 2018
4. návrh rozpočtu SNH na rok 2019
5. návrh úpravy Organizačního řádu SNH

B. Bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti SNH za uplynulé období
2. zprávu Dozorčí rady SNH

C. Schvaluje:

1. zprávu o čerpání rozpočtu SNH za rok 2018
2. rozpočet SNH na rok 2019
3. úpravu Organizačního řádu SNH

D. Pověřuje:

1. Výkonný výbor SNH provádět v rozpočtu SNH nezbytné úpravy v průběhu
roku dle aktuální situace zejména při získávání dotací

E. Ukládá:

1. Výkonnému výboru SNH
a) projednat všechny diskusní příspěvky přednesené na 21. VH SNH a přihlížet k nim
při činnosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech
b) zvážit možnosti navýšení dotace pro jednotlivé OSK za umístění družstev mládeže
na celostátních akcích v daném soutěžním ročníku
c) zahájit přípravu zpracování a vydání komplexního metodického materiálu pro
trenéry v moderní interaktivní a elektronické podobě
d) zpracovat a do 15. května 2019 vydat závazné pokyny pro OSK k umožnění
regulérního startu smíšených družstev mladšího žactva v oblastních soutěžích a
stejné podmínky zahrnout rovněž do vyhlášených propozic celostátních akcí mládeže
v ročníku 2019/2020
2. Oddílům, klubům SNH
a) nadále získávat nové funkcionáře, trenéry a rozhodčí a věnovat zvýšenou
pozornost a péči mládežnickým družstvům
b) věnovat pozornost vyhlašovaným grantům a dotačním titulům ze všech úrovní
státní správy i samosprávy (stát, kraj, město, obec) a případně i soukromých či
polostátních firem
c) vybírat a navrhnout potenciální kandidáty pro volby výkonného výboru na volební
období 2020 - 2024

Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup
tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz, bank.spojení: FIO banka a.s. - 2200747669/2010
www.svaznarodnihazene.cz
Předseda SNH:

Jiří Cedidlo - kontakt: +420 607 012 420, e-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

Strana 2 (celkem 2)

d) na základě požadavku VV navrhnout ze svých členů potenciální příjemce finanční
podpory za strany společnosti Global Collect na účastnický poplatek VTJ 2019
e) věnovat pozornost a součinnost při průběžné aktualizaci členské základny v rámci
svazové evidence členů
3. jednotlivým oblastním soutěžním komisím SNH
a) aktivně podporovat činnost a soutěže pro kategorii „přípravek“
b) respektovat výkonným výborem vyhlášené pokyny týkající se regulérního startu
smíšených družstev mladšího žactva v oblastních soutěžích 2019/2020

V Praze dne 6. 4. 2019
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