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Dozor í rada SNH
edseda
KLAS Karel
Byt
Zadní Vinohrady 4660
Telefon:
474 335 704, 602 419 860
e-mail:
karel.klas@o2active.cz

Z Á P I S . 1/2013
ze zasedání DR SNH, které se konalo 6.4. 2013
Praha
ítomni: Karel Klas, Otto Schmidt, Václav Votýpka, František Menc, Ji í Cedidlo
Hosté: Jaroslav Holý - p edseda SNH
Program: 1) Organiza ní
2) Kontrola zápisu DR SNH . 3/2012
3) Seznámení se zápisy a materiály VV SNH a odborných komisí SNH
4) Informace o hospoda ení SNH
5) Informace z VV SNH ze dne 31.3.2013
6) Inventura SNH
7) Zprávy jednotlivých len DR
8) P edseda SNH
9) R zné – záv r

1) Klas – prezentace a schválení programu DR SNH a p ivítání len
2) Klas – zápis DR SNH . 3/2012 byl projednán a schválen.
3)

lenové DR vzali na v domí zápisy VV SNH a materiály SNH.

4) Cedidlo – spolupracuje s hospodá skou komisí SNH a je lenem
komise pro revizi finan ního ádu SNH.
5) Klas, Holý – informace projednávané VV 31.3.2013.
-

Zástupce firmy TEAMSPORT SERVIS nabídka sportovního
zboží firmy ADIDAS

-

Zástupce firmy Projekt Sport Protection úrazové pojišt ní
pro leny SNH.

-

Mgr. Krnášek zastupující Svaz národní házené v záležitosti
p. Ko ího podal objektivní informaci ohledn vymahatelnosti
pohledávky od p. Ko ího.
Z d vodu, že Mgr. Krnáškovi nebyly p edloženy všechny smlouvy,
které podepsal p. Ko í, musí tento dodatek p edložit k soudu v Most .

-

Sponzorský dar od firmy LM Asistent s.r.o.
VV SNH zajistí požadavky a reklamu, které jsou ve smlouv .

-

Stránky svazu – probíhá jednání o novém zp sobu provozování
stránek a zkvalitn ní informací pro hnutí.

-

Propozice 2013-2014 – samostatný bod.

-

Licence rozhod í – p edseda komise rozhod ích byl omluven z VV SNH
v evnicích – nebyla tato záležitost do ešena.
DR SNH k licenci rozhod ích p edkládá stanovisko.
Za vedení licen ních pr kaz pro rozhod í je pot eba dát do souladu
propozice pro ligová utkání a sout žní ád pro delegaci rozhod ích.

6) Klas – p edseda DR SNH p edložil zpracovanou inventurní zprávu a inventurní
seznam provedené inventury majetku SNH.
Je nutné dodržovat správné hospoda ení s majetkem SNH a postupovat
dle skarta ního ádu.
Další etapa inventury musí být za azení doklad , zápis , písemností SNH
dle skarta ních znak A, S – musí být dodržovány skarta ní lh ty.
P edseda DR SNH provede kontrolu pln ní.

7)

lenové DR SNH byly zapojeni do všech projednávaných bod .
Cedidlo – propozice 2013-2014.
lenové DR SNH p edložili p edsedovi SNH konkrétní d vody k t mto
propozicím:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Porušení rozhodnutí Valné hromady 2012
Finan ní stránka oddíl
Zabezpe ení hrá ského kádru
Neprojednání s ligovými oddíly
Trenérská innost mládeže – hrá í
zné

DR SNH na základ t chto námitek vydala stanovisko k propozicím 2013-2014.
lenové DR p edložili p edložili p edsedovi VV SNH další témata.
Práce sekretá e.
Pokladna sekretá e.
Pošta.
Razítko sekretáže.
P íjem a výdej hotovosti.
Využití kancelá e na Strahov .
Kontrola faktur.
Vedení skladu.
Stránky svazu.
P edseda a místop edseda DR SNH budou provád t k t mto bod m
fyzické kontroly.
8)

edseda VV SNH podal ke všem bod m stanoviska a spolupracoval
i jednání DR SNH.

9)

lenové DR p ipraví zprávy z úsek , které zabezpe ují a tyto zprávy
budou projednány na p íštím jednání DR SNH.
edseda DR projedná možnost konání p íštího jednání DR v Ný anech.

V Praze, dne 6.4.2013
Karel Klas, p edseda DR SNH
Rozd lovník: VV SNH, lenové DR, OSK, KSK

