
  
 Středočeský badmintonový svaz, z.s. 
Náměstí 17.listopadu 493/4, Benátky n/J 29471 
 Pozvánka na členskou schůzi č.11 

Středočeského badmintonového svazu, z.s. 
 
 
Termín: úterý 11.5.2021, od 17:00 hod. 
 
Místo:Budova ČUS, Praha Strahov, Atletická ul.,  salónek č.209 
 
Program: 1,Zahájení, schválení programu. 
2,Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora. 
3,Přijetí nových členů spolku. 
4,Zpráva o činnosti za období 2020/21. 
5,Zpráva předsedy o činnosti VV za volební období 2016-2021. 
6,Zpráva o hospodaření za rok 2020, návrh rozpočtu na rok 2021. 
7,Zpráva člena pověřeného kontrolou. 
8,Informace o projektu „ Pojď hrát badminton „. 
9,Informace STK. 
10,Volba předsedy, místopředsedy a člena VV na období 2021-2026. 
11,Volba člena pověřeného kontrolou. 
12,Nominace členů na Valnou hromadu ČBaS. 
13,Diskuze. 
14,Usnesení a závěr. 

                                                            
 
V Benátkách n/J dne 13.4.2021                                                   Petr Martinec 
                                                                                                  předseda StčBaS, z.s.                                                                                                                 





 
 
 
 

Zpráva o činnosti StčBaS, z.s. za sezónu 2020/21. 
 
Vážení delegáti, vážení sportovní přátelé. 
Dovoluji si Vám jménem výkonného výboru StčBaS, z.s, přednést tuto zprávu o činnosti za sezónu 2020/21. 
Výkonný výbor StčBaS, z.s. během sezóny plnil úkoly zadané členskou schůzí a zároveň plnil povinnosti vyplívající ve vztahu vůči ČBaS, ČUS a dalším organizacím. Výkonný výbor  StčBaS, z.s.  se během sezóny sešel k pěti  jednáním, zápisy z těchto jednání jsou pravidelně zveřejňovány na webu našeho svazu. Předseda StčBaS, z.s. se zúčastnil všech jednání Správní rady a VV ČBaS, kde aktivně hájil zájmy naší oblasti a klubů Středočeského kraje. 
Sportovní stránku sezóny výrazným způsobem stejně jako veškeré dění ovlivnila pandemie Covid-19 a tak veškerá Mistrovství republiky  dospělých i mládeže byla zrušena, vyjímkou bylo Mistrovství ČR družstev žáků, které se konalo v Brně za účasti družstva BK 1973 DELTACAR Benátky n/J. Během podzimu se nám podařilo odehrát ještě před uzavřením sportovních hal Oblastní přebory kategoriíí U11-U19. Poté již všechny soutěže byly přerušeny, resp.zrušeny. 
STK  StčBaS, z.s.  řídila všechny soutěže uspořádané v naší oblasti a spolupodílela se na řízení soutěží družstev dospělých, stejně jako dalších úkolů vyplívajících vůči ČBaS. Za odvedenou práci je třeba p.Modlingerovi poděkovat. 
VV StčBaS, z.s. se snaží o maximální podporu klubů Středočeského kraje, které pracují s mládeží. V loňském roce byly podpořeny kluby pracující s mládeží  celkovou částkou 56.000,-Kč, dále byli finančně podpořeni organizátoři oblastních přeborů, byly podpořeny kluby v rámci projektu Pojď hrát badminton a v neposlední řadě byly podpořeny kluby i materiálně.  
Od roku 2021 ČBaS zrušil Oblastní talentovou přípravu, kterou zabezpečoval StčBaS, z.s. a nahradil ji Sportovními středisky mládeže. Status středisek získali v naší oblasti BK 1973 DELTACAR Benátky n/J a BaC Kladno. 
 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem  členům výkonného výboru za jejich práci  v sezóně 2020/21 ve prospěch našeho spolku, dále bych chtěl poděkovat  všem klubovým funkcionářům, trenérům a hráčům za jejich činnnost v sezóně 2020/21 a popřát všem hodně sportovních úspěchů v sezóně 2021/22, která se snad již bude odehrávat ve standartním režimu. 
 
 
Petr Martinec-předseda StčBaS,z.s. 
 
V Benátkách nad Jizerou  6.5.2021 
 

 
  



 
Zpráva o činnosti StčBaS, z.s. za volební období 2016-2021. 

 
Vážení delegáti, vážení sportovní přátelé. 
Dovoluji si Vám jménem VV StčBaS, z.s, přednést tuto hodnotící zprávu činnosti StčBaS, z.s.za volební období 2016-2021. 
Výkonný výbor zvolený členskou schůzí StčBaS, z.s. dne 8.6.2016 pracoval ve složení Petr Martinec předseda, Mgr.Lucie Krejčová místopředsedkyně a Jiří Modlinger člen. Každý z členů výkonného výboru měl jasně definovány úkoly.  
Předseda Petr Martinec se staral o veškerou agendu Středočeského badmintonového svazu, připravoval podklady pro jednání ČS a VV, zodpovídal za: správnost vyúčtování dotací, uzavírání smluv, přípravu účetních dokladů pro další zpracování, atd. 
Místopředsedkyně Mgr. Lucie Krejčová  měla na starost kompletní správu webových stránek a projekt Pojď hrát badminton.  
Člen VV Jiří Modlinger měl na starost sportovně technické záležitosti, zpracování výsledků, tvorbu termínového kalendáře, přestupy, hostování v rámci oblasti, atd. 
Výkonný výbor se pravidelně scházel cca. 4x do roka, zápisy z těchto jednání jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách. 
Ve volebním období se nám podařilo v roce 2020 novelizovat stanovy našeho spolku,  zřídili jsme datovou schránku pro lepší komunikaci s úřady, přihlásili jsme se k daňovým povinnostem, aktualizovali jsme údaje ve veřejném rejstříku a v roce 2020 dle stanov předložili strategický plán rozvoje Středočeského badmintonového svazu na roky 2020-2024. 
Středočeský badmintonový svaz dlouhodobě spolupracuje s firmami VICTOR a ZPŠ, jejichž loga jsou za úplatu uvedena na stránkách našeho svazu.  
Kromě výše uvedeného plníme úkoly, které po StčBaS  vyžaduje ČBaS. 
Výkonný výbor v roce 2016 zřídil nové webové stránky našeho svazu, kde jsou pravidelně uveřejňovány veškeré informace, včetně webových stránek projektu Pojď hrát badminton. Stránky jsou pravidelně aktualizovány. Taktéž jsme zřídili FB prezentaci Středočeského badmintonového svazu. 
Středočeský badmintonový svaz uspořádal v roce 2017 školení rozhodčích III.třídy v Benátkách n/J a v témže roce i školení trenérů IV.třídy v Králově Dvoře. StčBaS pravidelně zveřejňuje nabídky školení, které pořádá ČBaS. 
Hráči Středočeského kraje  se v roce 2017 zúčastnili Olympiády dětí a mládeže v Brně, kde jsme stejně jako v roce 2015 byli zásluhou našich hráčů hodně vidět. Bohužel Olympiáda dětí a mládeže, která se měla konat v letošním roce v Olomouckém kraji byla z důvodu pandemie Covid 19 přesunuta na rok 2022. 
Výkonný výbor pravidelně podporoval ať už finančně, nebo materiálně kluby Středočeského kraje jenž pracují s mládeží, taktéž byla finančně podpořena organizace Mistrovství ČR seniorů, které se konalo v roce 2019 na Kladně. Výkonný výbor podporuje projekt Pojď hrát badminton, který jsme nastartovali v roce 2016 a jenž má za cíl přivést do klubů děti. 
V extralize má náš kraj zastoupení v podobě týmu z Benátek nad Jizerou, v 1.lize poté dva zástupce Králův Dvůr a Kladno. Náš kraj pravidelně startuje na turnaji regionálních výběrů U13 a U15. Hráči naší oblasti získali nespočet mistrovských titulů a medailových umístění na republikových šampionátech, jakožto několik hráčů naší oblasti se 



představilo na akcích typu Mistrovství světa juniorů,  Mistrovství Evropy dospělých a juniorů, Olympijských hrách mládeže atd. 
Od roku 2016 do našeho spolku vstoupili čtyři nové kluby Patriot Čelákovice, TJ Sokol Nymburk, Boleslavská sportovní s.r.o. a TJ Sokol Velké Popovice. Naproti tomu svoji činnost ukončil klub TJ Sokol Nový Knín. Členská základna, je každý rok zveřejňována na webových stránkách. K 31.12.2020 má náš svaz 419 členů a z toho cca.160 licencovaných hráčů což je více méně setrvalý stav. 
Závěrem musím informovat i smutných věcech. Bohužel v letech minulých odešli dlouholetí funkcionáři Středočeského badmintonového svazu a ČBaS pánové Josef Scheiner a Jiří Hlubuček, čest jejich památce. 
Rád bych členům výkonného výboru poděkoval za jejich obětavou práci ve prospěch našeho svazu ve volebním období 2016-2021, věřím že i další roky budou pro naši oblast úspěšné. 
 
 
 
Petr Martinec-předseda StčBaS, z.s. 
 
V Benátkách nad Jizerou  6.5.2021 

  



Hospodaření StčBaS 2020
Příjmy 2020 Výdaje 2020 Plán Uskut.výdaje Roz.změna 1 Roz.změna 2
Členské příspěvky 18000 Webhosting, doména 2000 1980 2000 2000
Poplatky hostování, přestupy 700 Startovné, ubytování , cestovné , reg.výběry U13, U15 11977 0 0 0 zrušeno ČBaS
ČBaS Program V Organizace sportu 100000 Vedení účtu 400 30 377 377
ČBaS  Program II  Talent TCM fixní částka 66560 Diplomy, poháry, medaile OP, Středočeský pohár, KP 14000 12495 12000 12000
ČBaS  Program II Talent TCM pohyblivá částka 46050 Příspěvek pořadatelům OP , GPC , U11, U13, 15, 17, 19, á.3.000 27000 15000 27000 15000
Reklamní smlouvy (VICTOR, ZPŠ) 7000 Pojď hrát badminton 7500 4500 7500 7500
Prodej triček z roku 2019 (RV U13) 6720 TCM Benátky n/J 72135 72135 72135 72135

TCM Kladno 40475 40475 40475 40475
Příspěvky klubům program V.organizace sportu 40000 56000 56000 56000
Poštovné 300 554 300 355
Vedení účetnictví, DP 18876 18876 18876 18876
Potisk trička mládež reg.výběry U13 2000 0 0 0 zrušeno ČBaS
Licence Tournamensoftware 2019 1947 1947 1947 1947
Nákup triček reg. výběry U13 2021 6720 7200 6720 6720
Nákup badmintonových míčů 0 11945 0 11945
Poplatek ČUS 1000 1000 1000 1000

Celkem příjmy 245030 Celkem výdaje 246330 244137 246330 246330
K 31.12.2020
Pokladna: 3224,-Kč



Plán rozpočet StčBaS 2021
Příjmy 2021 Plán Již přišlo Výdaje 2021 Plán Již uhrazeno
členské příspěvky 18000 18000 Webhosting, doména 2000
hostování, přestupy 1000 startovné, ubytování , cestovné , reg.výběry U13, U15 0
ČBaS Program V Organizace sportu 168000 30000 vedení účtu 105 6
Reklamní smlouvy (VICTOR, ZPŠ) 7000 5000 diplomy, poháry, medaile OP, Středočeský pohár, KP 15000

příspěvek pořadatelům na organizaci OP , GPC , U11, U13, 15, 17, 19, á.3.000 27000
Pojď hrát badminton náborové akce, plakáty, bannery 43500
poštovné 500 122
vedení účetnictví, DP 18876
potisk trička mládež reg.výběry U13 0
Odměna DPP předseda (veškerá agenda StčBaS) 24000
Odměna DPP místopředseda (správa www) 24000
Odměna DPP člen (správa STK) 24000
Licence Tournamensoftware 2021 2019 2019
Podpora Airbadminton 12000 12706
Poplatek ČUS 1000

Celkem příjmy plán 194000 53000 Celkem výdaje plán: 194000 14853

Stav pokladny: 3.702,-Kč
Aktualizace: 30.4.2021






