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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – Výkonný výbor  

Datum: 7. 5. 2020, Čas: 16:30 – 18:00,  

Místo: Ústí nad Labem (sekretariát RSHb – zasedací místnost, Skorotická 643/1) 
 

VÝKONNÝ VÝBOR 
 

 
Přítomni: Jan Fedák, Tomáš Laibl, Milan Jelen, Martin Rus, Aleš Zuna (sekretář) 
 
Omluven: - 
 
Host: - 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení programu setkání 
 

2. Nejdůležitější body k řešení  
 

3. Kontrola stavu plnění úkolů (předchozí zápis jednání VV) 
 

4. Podněty k řešení 
 

5. Diskuze 

 
 
Zápis ze setkání: 
Add. 1) Zahájení, schválení programu setkání: 
 
Předseda Milan Jelen přivítal své přítomné kolegy, poděkoval za vynaloženou cestu a čas v tomto 
nečekaném náročnějším období. Následně byl schválen program jednání. 
 
 
Add. 2) Nejdůležitější body k řešení: 
 
 1, Závěr sezonního ročníku – postoj VV, schůzka klubů, apod. > VV se dohodl, že další postup se bude  
     odvíjet od názorů zástupců klubů, které jsou pro případnou minisoutěž důležité (zájem, časové a    
     termínové rozhraní, atd.). VV svolá společné setkání, které zároveň spojí s již tradičně pořádanou  
     předsezonní schůzkou. Termín je stanoven na PÁTEK 15.5. od 17:30 v Chabařovicích – zas. místnost  
     firmy Zdemar. J.Fedák dne 8.5. rozešle email klubům a následně připraví základní program setkání.   
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     M.Jelen odůvodnil nevrácení poměrné částky za startovné, též bude vysvětleno na schůzce s kluby. 
 
 
Add. 3) Kontrola plnění úkolů z posledních a předchozích jednání: 
 
Proběhla kontrola úkolů a splněné úkoly byly vyškrtnuty. Všechny body byly seřazeny dle smysluplnosti. 

ZELENĚ – aktuální, ŽLUTÉ – k průběžnému řešení, ŠEDĚ – aktuálně není k řešení 
 

1, obecná informovanost od členů VV  
2, vyúčtování 2019 – J.F. informoval o převodu krácení dotace za pronájem kanceláře, VV vzalo na vědomí 
3, dotace 2020 - tlak na získávání prostředků z krajských zdrojů (VV kvituje myšlenku) 
                      - předpoklad poklesu finančních prostředků MŠMT cca o 10% 
                      - bez matriky (nebude) a webu (zajistí ČMSHb), ale více na redaktory  

4, inventární majetek – vyřazení nepoužitelných věcí > J.F. prověří další postup u E. Králové, VV        
   doporučuje pro zařazení hmotného majetku min. částkou 1000,-Kč (od 1.7.2020); VV dle uvážení     
   (hodnota, kvalita, …) nacení a zařadí i aktuální majetek u kterého z dřívějších dob není uvedena   
   pořizovací cena 
5, organizační struktura RSHb – J.F. představil návrh na úpravu vedení činností a jejich následného  
                                              financování (stáhnout počet členů Mladé krve, zainvestovat do úzké  
                                              skupiny lidí), hrubý návrh VV již schválil na předchozím jednání, J.F. do  
                                              30.6. připraví základní koncepci i s ohledem na podrobnější rozpočet  
                                              regionu 
6, rezignace člena VV Michala Pečeného – VV vzal na vědomí, do VH vytipovat a oslovit, případně řešit až  
                                                            na Valné hromadě  
7, - M.J. přednesl základní myšlenku konceptu mládeže, dále průběžně probírat s kluby 
    - promyslet způsob pobídky a profinancování 
    - VV navrhuje seznam měst a zástupců, kteří vytipují a zmapují aktuální situaci 
    - s oslovenými zástupci (fukncionáři) by se rád VV sešel před VH a daný stav Severočeského hokejbalu  
      probral u jednoho stolu a pokusil stanovit další kroky a cíle 
    - Děčín (J.F.), Chomutov (přes KMM), Litoměřice (přes KMM), Most (přes KMM), Teplice (M.R.),  
      Kadaň (J.F.), Liberec (přes KMM), Štětí? (řeší J.F.), Žatec? a Louny? – T.L. zkusil přes místní DDM (není  
      podpora, není funkcionář, DDM má pouze 2 zaměstnance) 
8, - M.J. navrhuje změnit formát mládežnického turnaje SJC (myšlenka Mamut cupu?) 
9, bílá místa v regionu, vznik nových klubů > J.F. zaúkoloval KMM  
10, - J.F. zjistí zájem Děčínských klubů pro zaregistrování do regionálních soutěží (v případě zájmu  
       připravit reorganizaci koncepce soutěží?! 
11, U13 - VV RSHb s ohledem primárně na finanční stránku a sportovní stránku věci zamítl již na svém  
              předchozím jednání účast našeho výběru na turnaji krajských výběrů pro rok 2020 (0-1-3) 
            - důkladnou přípravu a účast budeme směřovat do ročníku 2021 
12, turnaj veteránů - pracovní termín 28.10.2020 v Mostě 
                            - bude představeno na plánované předsezonní schůzce klubů 
                            - propozice: M.Rus do 15.6. 
                            - poháry: T.Laibl  
                            - hala: J.Fedák 
                            - logo akce: M.Jelen  
13, turnaj regionů v různých kategoriích (masters, muži, dívky U15) – dle vyhlášených propozic a početní  
                                                                                                   základny 
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14, All-stars - 2 týmy soutěží a postupně vyhodnocovat (M.Rus ve spolupráci s V.Červinkou) pozastaveno 
15, Valná hromada - termín: STŘEDA 29.4.2020 od 17:30 v Teplicích (zrušeno, dále dle pokynů ČMSHb) 
                            - místo: M.Rus do ??.??. 
                            - podklady: A.Zuna (+ J.F. a T.L.) do ??.??. 
                            - odeslání pozvánky: A.Zuna do ??.??. 
16, M. Rus - historické tabulky soutěží (web RSHb): 
      > web – historie (archiv) před 2012/2013 
      > síň slávy – prozatímní myšlenka, průběžné tvoření nápadů, odraz ze zpracovaného archivu 
      > M.R. informoval, že stále vyčkáváme na odezvu V. Paprance, jestli by nemohl pomoct s dohledáním  
         chybějících zápisů o utkání     
      > M.Rus a T.Laibl dohodl další postup 
17,- J.F. podává info o průběhu předávání cen, stále chybí logo soutěže 2.ligy na poháru > v rámci příprav  
       ocenění 2019/2020 
     - M.J. zajistí výrobu ubrusů na stůl pro vyhlašování > úkol přebírá M.Rus 
18, podnět HC Nordics Most – speciální trofej > je potřeba vymyslet název trofeje 
19, - M.R. vyzvedl vadný roll up a nechá u výrobce opravit  
20, - M.J. > reklama na onlajny.com (podmínky zjistí A.Zuna) 
21, hřiště – Krupka > řešit se správcem T.Syryčanským otázky ohledně budoucnosti, plánů, možných       
     oprav, …  
    > při příležitosti Memoriálu (28.10.) proběhla diskuze s T.Syryčanským (oprava hřiště a položení plastové  
      podlahy je v plánu, představa do dvou let) M.Rus přidává informaci, že se mluví o dotaci od města na     
      položení plastu ještě v roce 2020 
22, V.Řezáč – schůzka a spolupráce regionů > v lednu proběhlo první setkání, další je v plánu po skončení  
                                                                  sezony 
23, utkání pod vlivem alkoholu > do budoucna zjistit řešení, jak před/po utkání postupovat 
24, termín dalšího jednání VV > dle potřeby a aktuálně vyžadující situace, členové VV přislibují flexibilitu 
 
 
Add. 4) Podněty k řešení: 

  
- J.F. konstatuje, že do 30.6. se VV bude muset zabývat podrobnějším rozpočtem na následující   
  období (druhá polovina roku 2020) v závislosti na vývoji pandemie 
- J.F. nastínil průběh stavebních prací nového hřiště v Děčíně a průběžných příprav ke slavnostnímu  
  otevření, zároveň je KMM v kontaktu se zástupci místních klubů a je nápomocna s náborovými  
  aktivitami 
- M.J. > set TVcom (poptávka a email od M.Komárka) není na pořadu dne (kapacita lidí), M.J. se    
  spojí s M.Komárek a zjistí podmínky nabídky a je také možné vyčkat na M.Sever a její odezvu 

 
 
Add. 5) Diskuze: 
           
          - J.F. podává informaci, že 4.5. bylo odevzdáno na FÚ daňové přiznání    
 
 
Termín příštího setkání VV RSHb: ??. ??. 2020 v ??? od ??:??  
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V Ústí nad Labem, dne 8. 5. 2020 sepsal Aleš Zuna 
Ověřil: Jan Fedák a Tomáš Laibl 
 
 
 
Přílohy: 

• X 
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