Svaz národní házené
DOZORČÍ RADA

Z Á P I S č. 2/2016
ze zasedání DR SNH, které se konalo 26. 11. 2016
Praha
Přítomni: Karel Klas, Petr Šatra, Václav Votýpka, František Menc, Jana Sládečková

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

organizační
kontrola zápisu DR č. 1/2016
informace z VV SNH
kontrola inventarizace majetku SNH Praha
název Česká házená
hospodaření svazu Národní házené
kauza Kočí
diskuse, závěr

1) prezentace a schválení programu jednání DR
2) kontrola zápisu DR č. 1/2016 – nebylo připomínek
3) předseda DR podal informace z jednání VV SNH
-

trenérská rada podala informaci o skončeném ročníku 2015-2016
STK předložila pracovní materiály pro ročníky 2017-2018
KM informovala o skončeném ročníku mládeže a podala informaci o přípravě a výhledu
na další období

4) předseda DR informoval členy DR o probíhající inventuře majetku a zprávu dokumentů
-

kontrola sekretariátu a kontrola elektroniky
kontrola hospodaření
inventura dresů a míčů
archivování dokumentace – provádí se dle archivního řádu
zbytek různých upomínkových předmětů

Dle opotřebovanosti je vyřazován majetek a likvidován fyzicky dle skartačního řádu.
Písemnosti jsou archivovány a dle skartačního řádu vyřazovány a likvidovány fyzicky.
Nebyly shledány žádné závažné nedostatky.
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5) předseda DR informoval členy DR o jednání s členkou VV p.Romanou Jabourovou
ohledně názvu „Česká házená“.
K tomuto nebyla podaná žádná zásadní informace a celá záležitost bude projednána na
zasedání VV SNH.
6) hospodaření svazu je stabilizované a předseda hospodářské komise p. Ivo Toman včas
podává žádosti k dotacím MŠTV a k dalším dostupným dotacím, které lze čerpat.
V průběhu roku byly všechny nárokované náhrady doplaceny.
7) kauza Kočí – dlužné finanční prostředky byly zaslány na účet SNH.
8) v diskusi byla vznesena připomínka, aby odborné komise VV více spolupracovaly s členy
DR, kteří mají za úkol dozorovat jednotlivé komise.
Ostatní připomínky byly řádně zodpovězeny.

Příští jednání DR bude svoláno na březen 2016.

V Praze, dne 26. 11. 2016
Karel Klas, předseda DR SNH
Rozdělovník: VV SNH, členové DR, OSK, KSK, stránky svazu SNH
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