
Zápis W Středočeského badmintonového svazu9 Z.S. č.2 12016

W ve složení: Petr Martinec, Lucie Krejčová Jiří Modlinger.

l'rKontrola rrikotů
Medaile, diplomy, poháry na všechny oP (U13,15 ,I7,v19, dospělí ) + Sff.pohar družstev U13 zakoupeny.

Provoz webových stránek na rok 2016 uhrazen.
Vyplaceny ťrn.částky TCM Benátky ďJ a TCM Kladno, ďe rozhodnutí w č.1/2016
Zpétrtéproplacení nrákladů na reg.výběry U13, ďe roáodnutí w č.li2016
Soutěžní řiád a terrnínový kďendrář ztrotoven a vyvěšen na strránkách'

o grant na Sťedočeském kraji ve \.ýši 30.000,-Kč bylo požiídiíno, avšak neúspěšně.

Rejstřfl<ový soud: změněn název spolku, sídlo a zaneseny nové stanovy ďe členské schůze z čer:vna2ol6.
Nadále trvá snaha uspořádat Íéninkový kemp s d.ánským trenérem.

2, Finance
Stav hotovosti k 29.10.2016 je 378,-Kč a banka 8.236'-Kč.

3, STK
W odsouhlasil odměnu pro STK Stč.BaS narok 2017 vevýši 3.600,-Kč a dále pověřuje předsedu p.Martince
jednáním s STK pro Prahu ohledně dalšího Íízettl soutěá. Dále bude na weboých strrínkách ňizena sekce
-hostování, 

kde budou umístěna všechna schválená hostoviíní ve Středočeském kraji.Ú:Krejčová + Modlinger
W bere na vědomí zvýšení poplatku za vystavení licence ve výši 200,-Kč ataktéž zv'ýšení poplatku za přestup na

300,-Kč a za hostování na 300,-Kč od 1.1.2017 ďe roáodnutí W CBas.

4, vV rozhodl o poskynrutí příssvku pro pořadatele oP (U13' Ul5, Ut7 , Ul9) z příspěvku Čnas ve ýši 15.000,_

Ko. Črástka bude poslrytnuta oproti faktuře za uspořádrání přeboru.
BaC Kladno 3.750,-Kč (oPU19)
So.Kr.Dvůr 3.750'-Kč (oPU15)
BK 1973 DELIACAR Benátky nll 7 .500,-Kč (oPU13 a oPU17)

5'W ptozatímroňodl' že nebude pořizovat turnajový progrílm Tournamentsoftware za podmínky, ?"by byly dďší
finanční náklady s jeho pořízením a obnovoviíním licence.W pověřuje předsedu iďormovat STK CBaS.

6,W souhlasí s pffpadným připojením do východní časti pro postupujícího obaúŮ. o 1.ligu a pověřuje předsedu
informovat STK CBaS.

7'vV bere na vědomí zptávupředsedy ohledně reorganizace TCM Čsas.

8'W bere na vědomí zptávupředsedy ohledně VIII.letrí olympiády dětí a mládeže v Bmě ve dnech 25.-28.6.2017.
Nominace 2 chlapci + 2 ďívky ročníky 2002 amladší + 1 tenér.Nominaci určí s dostatečn1im předstihem W

9ovv souhlasí s přistoupením Stč.BaS k České unii sportu Sfiedočeského kraje a se zaplacením ročního č.příspěvku
ve výši l.000,-Kč a pověřuje předsedu uzavřením smlouvy.

1-0'w souhlasí s v1foobou 1 ks reklam$ho banneru s logem StčBaS, ktery bude pouávrín při oblastrích turnajích.
Ú:Martinec

11,W soublasí se ďízením Facebookových strránek StčBaS.Ú: Krejčová

tz,vv pťjÍmánového člena spolku: Badmintonový klub Krrálův Dvůr, z.s.' se sídlem:Nerudova 151, Kr.Dvůť
2670|,IC:05520ó06 a postupuje schviílení přijetí nejbližší členské schůzi.

V Benátkách ďJ dne 6.ll.20t6

Zapsal:Petr Martinec_předseda Stč.BaS


