
 

Zápis z jednání VV JčBaS dne 12.5.2021 

Přítomni: 
Radek Votava, Linda Janoštíková, Radomír Liebl, Roman Dvořák, Roman Janoštík 
 
Omluveni:  
Hosté: 
 
Jednání proběhlo on-line 
 

1) OTP JčK – schválená změna rozpočtu pod číslem 110/2021/ZK-6 ze dne 
29.4.2021 

a. Míče – vybráno Oliver 200 a Kawasaki Team 2 (obě  rychlost 77) 
i. předseda zajistí zájem klubů o kterou značku mají zájem – 

podmínka je spoluúčast 1)c.  
ii. Cena 560,-Kč/tuba za obě značky 
iii. Termín dodání musí být do konce června 
iv. Vyjádření klubů 19.5.2021 

b. Klíč k rozdělení – členská základna, OTP JčK, aktivita klubů 
c. Klubové příspěvky pro JčBaS – 15% 

i. povinné spoluúčasti v grantech – předseda JčBaS zjistí na Kraji 
správné znění faktur  

 
2) Termínový kalendář 

a. Termíny OPJ – podmínka je odehrání před MČR, vliv na nasazení 
b. Postupové GPC U19 termín – bude dořešeno na VH 
c. Odeslán na kluby ke zjištění pořadatelství – odpovědi do 24.5.2021 – 

STK JčBaS 
d. KPDŽ – návrh na jednodenní (víkendový) turnaj – bude dořešeno na VH 
e. OPJ U11 – pouze dvouhry, odehraje se spolu s OPJ U15 a U19 a bude 

to součástí nominačních kritérií na Czech Talent 
f. Haly – ČK situace bude jasná v srpnu, VO mimo provoz do června 2022 

– volné haly ČB, ST, TA – zjistit možnosti haly na Výstavišti??? 
 

3) Dotace 2021  
a. Krajské přebory – dotace neudělena, letos spadá do dotace Chod kraje 
b. Chod kraje JčK – projednání na zastupitelstvu kraje 20.5.2021 
c. Sportovní činnost dětí JčK – nemohou žádat svazy, určena pro kluby 
d. Podpora výchovy talentované mládeže - projednání na zastupitelstvu 

kraje 20.5.2021 
e. Zabezpečení oblastní organizace badmintonu – viz rozpočet ČBaS 

i. Dotaz na ČBaS – kam jsou určené peníze dotace ČOV – jestli 
jsou někam vázané nebo volné?  

ii. Je možná lepší komunikace mezi předsedou ČBaS a předsedou 
SR – informace od obou se dost často liší 
 

 



4) Příprava VH 2021 (26.5.2021) - https://czechbadminton.cz/valna-hromada 
-prosím o nastudování dokumentů k VH ČBaS 

a. Stanovy ČBaS  
i. Seznámení s průběhem jednání SR ČBaS 

1. Delegáti na VH ČBaS– nejlépe hodnocen návrh Jiřího 
Frendla 

2. Stanovisko JčBaS – Dotaz na ČBaS – zda na VH se budou 
řešit jednotlivé návrhy a poté LR zpracuje stanovy? – 
svolá se potom VH za účelem schválení STANOV? 
Navrhujeme schvalovat jednotlivé body, jinak hrozí, že se 
neschválí žádné nové stanovy. 

b. ČBaS – aktuální situace  
c. GPC U19 – postupové – předběžný počet hráčů  
d. Družstva – KPDD, Jihozápad, KPDD II. třída, Jihozápad II., KPDDo, 

KPDŽ 
e. K diskuzi na VH JčBaS 

i. Složení VV ČBaS – činnost SR 
ii. Rozpočet ČBaS a jeho schvalování  
iii. Odvolání předsedy ČBaS 
iv. Odvolání předsedy DR 
v. Oblasti vs kraje – postupy na MČR, kraje pod ČBaS, kraje pod 

oblast???? 
vi. Činnost DR  

1. Pravidelná kontrola činnosti ČBaS – smlouvy, plnění 
rozpočtu… – návrh nejlépe čtvrtletně 

2. Odborná způsobilost DR – znalost sjednávání smluv, 
znalost ekonomických činností atd. 

3. Řešení podnětů a stížností z oblastí, klubů a členů 
5) Ostatní 

a. Licence Tournamentsoftwaru – zjistit jestli můžeme pracovat s loňskou 
licencí, případně zajistit nápravu 

b. Další VV JčBaS bude po vyhlášení výsledků žádosti o dotace 
 

 
 

 
 


