
Schůze   výkonného   výboru   HSC   Havířov,   18.   5.   2020  

 

Datum:   18.   května   2020  

Místo:   Ostrava,   sídlo   spolku  

Přítomni:   Petr   Kalman,   Mar�n   Kučera,   Kateřina   Šajnarová,   Milan   Svojanovský,   Mar�na   Kotulová,   Jiří  

Marsín  

 

1) Rozpočet   2020  
- Katka   představila   návrh   rozpočtu   pro   rok   2020   členům   výkonného   výboru.  
- Výkonný   výbor   souhlasí,   aby   předložený   rozpočet   na   rok   2020   byl   předložen   revizní  

komisi   ke   komentování.  
 

2) Plán   ak�vit   2020/2021  
- Katka   představila   návrh   plánu   ak�vit   a   akcí   pro   rok   2020   společně   s   mezinárodními  

akcemi   na   rok   2021.  
- Výkonný   výbor   souhlasí   s   plánem   akcí   na   rok   2020.   Plán   akcí   bude   předložen   členské  

schůzi   ke   schválení.  
 

3) Veřejná   sbírka  
- Ve   spolupráci   s   předchozím   předsedou   spolku,   Mgr.   Mar�nem   Kučerou,   pracuje  

výkonný   výbor   na   spuštění   kampaně,   která   bude   vedena   přes   tyto   veřejné   kanály   -  
webová   stránka,   facebook,   HitHit,   dms.   V   souvislos�   s   touto   kampaní   předsedkyně  
žádala   Moravskoslezský   kraj   o   ohlášení   veřejné   sbírky.   Konání   veřejné   sbírky   je  
administra�vní   přítěží   a   příjmy   z   této   sbírky   budou   opět   účelově   vázané,   čemuž   jsme  
se   chtěli   vyhnout.   Proběhla   konzultace   s   úřednicí   z   Moravskoslezského   kraje,   účetní   a  
dalšími   organizacemi,   které   s   veřejnou   sbírkou   mají   zkušenost.   Výkonný   výbor   na  
základě   získaných   informací   vyhodno�l,   že   veřejnou   sbírku   pro   transparentnost  
vyhlásí.  
 

4) Směrnice   auto  
- S   převze�m   auta   bylo   uzavřeno   povinné   a   havarijní   pojištění   s   ČSOB.   Katka  

konzultovala   podmínky   referenčních   zkoušek   s   pojišťovnou.   Pojišťovna   může   v  
případě   havárky   vyžádat   potvrzení   o   referenčních   zkouškách.   Referenční   zkoušky   jsou  
potřeba   pouze   pro   kmenové   zaměstnance,   kteří   mají   ve   spolku   pracovní   smlouvu  
(nepla�   pro   DPP).   Pokud   má   spolek   pouze   pracovníky   na   DPP   a   dobrovolníky,   je  
potřeba   uzavřít   dobrovolnickou   smlouvu.  

- Voláno   na   společnost   Hes�a.   Je   možné   uzavřít   pojištění   pro   dobrovolníky  
krátkodobého,   nebo   dlouhodobého   charakteru.  

- Směrnice   o   provozu   auta    (Petr,   do   31.5.)  
 

5) Výroční   zpráva   2019  
- Představení   Marťou   na   členské   schůzi  
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6) Tréninky  
- Alča   souhlasila   s   nabídkou   šé�renérství.   Proběhne   schůzka   s   Alčou,   kde   naplánujeme  

konkrétní   kroky,   úkoly,   termíny.  
- Požadavek   na   Milana,   aby   nabídnul   termíny   společných   tréninků   pro   hráče   BC3   v  

Ostravě   a   1x   za   čas   také   v   Olomouci.  
- Soustředění   pro   hráče   je   naplánováno   na   20.   -   22.   srpna   v   Čeladné.   Byl   osloven   také  

Laďa   N.,   jestli   by   zajis�l   obsahovou   náplň.  
- Tréninky   v   období   epidemie   COVID   19:  

Havířov,   Don   Bosco:   st   a   čt   14:30   -   16:00  
Olomouc,   TJ   Milo:   út   13:30   -   16:00,   pá   13:30   -   15:30  

● být   v   kontaktu   s   DD   ohledně   možnos�   tréninků   přes   prázdniny  
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