ZÁPIS č. 8 z jednání nového výboru sekce SY konaného
dne 9.12.2015 přes Skype
Přítomny:

Drochytková, Vidlařová, Zidková, Lungová, Koubková, Roubíčková,
Šmoldasová

1. Kontrola zápisu č. 6 a 7
5/5
Zjistit přes svaz situaci v otázce zařazení rozhodčích do skupiny A a současně
nominací zástupce do LEN komise za SY ČR (nyní I. Králíková) – úkol trvá k
rozhodčím, volby do LEN se uskuteční v květnu 2016, I. Králíková mandát
ještě 3 roky, nedoporučuje se do této doby řešit jinou nominaci
5/6
Na základě obdržených podkladů aktualizovat seznamy rozhodčích –
nesplněno, nový termín 5.1.2016
6/1
Zpracovat žádost o umožnění uspořádání Vánoční ceny Prahy soutěže
v Podolí a zaslat ji na svaz k projednání – oddíl NepP sdělil, že vedení klubu
SK Neptun Praha nebude měnit pro rok 2016 místo pořádání Vánoční ceny.
Soutěž se bude konat jako obvykle v Hloubětíně. V souvislosti s vyjádřením
výbor sekce hlasoval o navýšení příspěvku na 30.000,- Kč, neodsouhlasil
v poměru 4:3
6/2
Oslovit oddíly, o jaké školení mají zájem a v jakém počtu – nový úkol 8/1
6/3
Předložit návrh rozpočtu na rok 2016 k projednání na VV ČSPS – splněno
6/4
Znovu oslovit oddíly MedKl a POFM o podklady, MedKl zaslala, POFM ne,
ponechal se původní kontakt – splněno
6/5
Zpracovat finální podobu STD 2016 na základě všech podkladů – nový úkol
8/2 a 8/3
6/6
Vytvořit pracovní skupinu a zpracovat návrh na udělování VT mladších žákyní
– úkol trvá
V zápise č. 7 byly chybně číslované úkoly, měly začínat číslem 7 – viz níže
7/1
Nárokovat pořízení ¾ legín (dokoupení pro nové závodnice) a tílek pro RDJ –
úkol trvá
7/2
Požadovat zabezpečení stejných barevných vzorů u tréninkových plavek –
úkol trvá
7/3
Při předávání sportovního vybavení zavést Předávací protokol s podpisem
závodnic – úkol trvá
7/4
Sekce odsouhlasila zakoupení nového tabletu pro potřebu SCM s důrazem na
vhodnost do prostředí bazénu – úkol trvá
7/5
V případě volných finančních prostředků SCM roku 2015 zakoupit trička, tílka,
případně další sportovní vybavení dle návrhu koordinátorky SCM – nový úkol
8/5
7/6
Zaslat vyplněný formulář DPP s uvedením č.ú. na svaz – splněno částečně,
chybí za Navrátilovou, TeBr, nový termín do 16.12.2015
7/7
Po zjištění skutečnosti v proplacení předat informaci jmenovaným – nový
úkol 8/7
7/8
Zaslat informaci o termínech VT SCM všem zařazeným závodnicím – splněno
7/9
Doplnit k termínům i místa konání – úkol trvá
7/10 Výše uvedené projednat na příštím jednání sekce a uložit úkoly vedoucí
k nastavení pravidel pro SCM a RDJ – úkol trvá
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2. STD 2016
Ke školení se hlavně nevyjádřil NepP, prozatím 16 zájemců o školení trenérů III. tř.,
proto rozhodnuto o uspořádání tohoto školení ve dvou částech – 1. část v únoru, 2.
část v září
8/1
Oslovit a požádat zástupce NepP, zda organizačně zaštítí.
O:
Šmoldasová
T:
ihned
V STD provedeny po korektuře opravy, nyní pro tisk připraveny, zařazen i kalendář
LEN, ale bez disciplín a místa konání, A.Roubíčková však nemá kapacitu jej
doplňovat.
8/2
Odeslat do oddílů jako první verzi STD pro info.
O:
Roubíčková
T:
Ihned
8/3
Zaslat konečnou verzi k tisku na svaz včetně rozdělovníku a zažádat o
vytištění a rozeslání do oddílů.
O:
Drochytková
T:
18.12.2015
3. SCM
Vzhledem k již neopravitelnosti komba SCM sekce odsouhlasila nákup nového
komba z prostředků SCM 2015 místo tílek, triček.
8/4
Odevzdat nefunkční kombo s příslušenstvím na svaz.
O:
N. Koubková
T:
ihned
8/5
Zakoupit aparaturu pro SCM z finančních prostředků SCM 2015.
O:
N. Koubková
T:
do 31.12.2015
Z provedené kontroly na svazu zjištěno:
- na svazu není založeno vyúčtování VT Brandýs, 3.-6.4.2015
- chybí hodnocení za VT o prázdninách (3x)
- z prostředků SCM byly pořízeny legíny, tílka, mikiny, koupací čepice, dovybavení
trička, legíny a kraťasy větších velikostí
- celkově bylo vyplaceno na odměnách 85.700, Kč, nárokováno bylo 62.100,- Kč
- zaplaceno tedy o 23.600,- Kč více
- mělo být ještě zaplaceno 30.000,- Kč koordinátorovi za vedení SCM = zbývá
tedy doplatit již jen 6.400,- Kč
8/6
Předat ekonomické podklady k VT Brandýs, 3.-6.4.2015, hodnocení za VT o
prázdninách a doplnit přehled o předaném sportovním materiálu.
O:
N. Koubková
T:
31.12.2015
8/7
Zajistit (Tippmann) doplacení odměny koordinátorovi.
O:
Lungová
T:
31.12.2015
4. Informace z jednání VV ČSPS z 26.11.2015
1.

Kontrola zápisu 10/2015

176/09 - webové stránky ČSPS – VV vyslechl informaci p. Adamce ke spuštění nových
stránek svazu v roce 2016. V této souvislosti VV ukládá dořešit otázku statistiky plavání,
zadávání platnosti lékařských prohlídek závodníků a on line přihlášek pro
synchronizované plavání.
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181/09 - VV ukládá jednotlivým sekcím předložit své návrhy na rozpočet sekce nejpozději do
31.12.2015 – úkol trvá.
188/09 - VV schválil termín konání Konference ČSPS na datum 10. 4. 2016. Zahájení
Konference bude ve 14.00 hod.
222/10 - VV projednal návrh na vyhlášení nejlepších sportovců ČSPS za rok 2015. VV
schvaluje uskutečnění této akce ve čtvrtém týdnu ledna 2016. VV současně rozhodl, že
vyhlášeno bude za plavání 5 + 3 (dospělí + junioři), 3 + 1 DP, masters muž + žena,
synchro plavání – duet. Současně budou vyhlášeni nejlepší závodníci Českého poháru v
plavání za rok 2015. VV schvaluje pozvání M. Vernera, T. Plevka a J. Pošmourného
v souvislosti s ukončením jejich vrcholové sportovní činnosti. VV také na svém příštím
zasedání v prosinci 2015 projedná návrh p. Nikodýma a nový formát vyhlášení nejlepších
sportovců ČSPS.
2.

Stanovy ČSPS

VV projednal návrh Stanov ČSPS, který zpracovala H. Novotná a dále připomínky, které
k tomuto dokumentu připravil p. Záruba. VV po diskuzi k některým otázkám jako jsou určení
statutárních zástupců, krajských komisí nebo svazů apod. pověřil p. Novotnou připravit
souhrnně připomínky ke Stanovám ČSPS k projednání na lenové schůzi VV ČSPS. Členové
VV mohou posílat svoje připomínky do 31.12.2015.
3.

Projekt Olympijský park Lipno 2016

VV bere na vědomí první návrh zabezpečení programu Olympijského parku na Lipně, který
bude připraven v průběhu konání OH 2016 a ukládá p. Novotnému tento návrh rozeslat všem
členům VV k připomínkám, doplnění apod.
5. Různé
- Valná hromada sekce se uskuteční před Konferencí ČSPS dne 10.4.2016
v 11.00 hod, předtím se uskuteční jednání výboru sekce od 9.00 hod
- výbor sekce navrhuje svazu pár Bernardová a Dufková jako nejlepší sportovec
synchra za rok 2015
- soutěž Grand Prix v červnu 2016 je zařazena v LEN kalendáři, svaz ani sekce
nejsou partnery = nepřispívá finanční prostředky na uspořádání
- návrh (Vidlařová) uspořádat LEN kliniku v roce 2016, učinit dotaz (Drochytková)
na svazu – úkol trvá
- předsedkyně informovala o uskutečnění Letní olympiády dětí a mládeže
v Jihomoravském kraji (Brno) v roce 2017, bude zařazena i soutěž
v synchronizovaném plavání
- do 5.1.2015 Metodická komise (Šmoldasová) zpracuje VT za rok 2015
- Komise rozhodčích připraví návrh nominace rozhodčích na MČR 2016 a zašle do
15.1.2016 oddílům k vyjádření
- na soutěži v Táboře rozhodovalo a splnilo praktickou část 20 nových rozhodčích,
zbývajících 12 rozhodčích má další možnost na MHC 2016 v Praze

Zapsala: Drochytková
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