
Okresní sdružení nohejbalu Plzeň-sever  
Český nohejbalový svaz, z.s. 
Úslavská 75, 326 00 Plzeň 
---------------------------------------------------- 

 

 

ZÁPIS  2 / 2019 
 
Z Okresního shromáždění zástupců sdružených nohejbalových spolků Plzeň-sever, které se 
konala v pátek 15.11.2019 od 18,00 hodin do 20,00 hodin  v restauraci  U Rytíře Lochoty, 
Karlovarská 420/103, Plzeň (Lochotín). 
Přítomni :  7 účastníků – Jiří Urban (předseda OSN PS), Tomáš Kepka (hospodář OSN PS, 

NK Žebnice), ing. Miroslav Wendler (OSK a sekretář OSN PS), Lukáš Kučera (NK 
Odlezly), Jakub Boček (AC Zruč-Senec 2004), Milan Smola (SDH Hradecko), 
Pavel Klíma (NK Odlezly). 

Schůzi řídil pan Urban, zapsal ing.Wendler. 
Zápis obdrží : členové VOSN PS, oddíly (spolky) okresu PS registrované v ČNS, KSN PK, OSS 

PS ČUS.  
 
Program : 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Okresního sdružení nohejbalu v roce 2019 
3. Vyhodnocení dlouhodobé mistrovské soutěže 2019 – předání pohárů a diplomů 
4. Dlouhodobé a jednorázové mistrovské soutěže 2020 
5. Změna Stanov ČNS, Rada svazu 
6. Různé 
7. Závěr 
 
 
Ad 1/   Zahájení provedl pan Urban. 

 
Ad 2/ Zprávu o činnosti OSN v roce 2019 přednesl sekretář OSN ing. Wendler. 
 Zhodnotil přebor družstev mužů po stránce organizační a sportovní.  
 VH OSS ČUS PS, která se konala 18.9.2019, se zúčastnil pan Urban, seznámil 

s průběhem a závěry z VH.  
 
Ad 3/ Vyhodnocení dlouhodobé mistrovské soutěže 2019 Přeboru družstev mužů  provedli 

pánové Urban a ing. Wendler. Družstvům na 1. – 5. místě byly předány poháry a 
diplomy. Vítězem přeboru se stalo družstvo SDH Chrášťovice. 

 Podrobnosti viz. Zprávy STK PS 2019.  
 
Ad 4/   Okresní shromáždění se zabývala přípravou mistrovských soutěží na rok 2020. 

Okresní sdružení zorganizuje dlouhodobou soutěž – Přebor družstev mužů.  
Byl schválen Rozpis přeboru družstev mužů (utkání se hraje opět na 8 zápasů, 
elektronické soupisky, licenční hráčský poplatek 50,-Kč) a Termínový kalendář okresu 
(bude upřesněn při rozlosování soutěže). Předpoklad startu 5-ti družstev. 
Podrobnosti viz „ Rozpis přeboru družstev mužů 2020“, “Přihláška do soutěže 2020“ a    
„TK Plzeň-sever 2020“, s rozesláním do 15.1.2020.  
OS nebude pořádat jednorázové soutěže v roce 2020. 

 
 



Ad 5/   Změna Stanov ČNS, Rada svazu 
 V březnu letošního roku schválila Valná hromada ČNS změnu Stanov. Změna se hlavně 

týkala Svazového členství, organizačního členění svazu a ustavení Rady svazu.  
 V návaznosti vydal  VV Svazu Směrnici Prozatímní organizační řád, který některé změny 

Stanov blíže určuje. Znění Stanov a Směrnice jsou přístupné na webových stránkách 
Svazu. Změna Stanov byla vyvolána nastávajícími změnami ve způsobu, jak se budou 
státní orgány podílet na financování sportu. 

 Z výše uvedených dokumentů vyplývá, že spolky (oddíly), které si zachovaly řádné 
svazové členství, mají povinnost zaplatit členský příspěvek pro rok 2020 ve výši  100,-Kč 

 do konce ledna 2020. Hráči těchto spolků (oddílů) jsou také povinni zaplatit členský 
příspěvek pro rok 2020 ve výši 20,-Kč do konce ledna 2020.Tyto platby se musí učinit 
přímou platbou na bankovní účet příslušného orgánu Svazu. 

 V případě okresu Plzeň-sever spolky (oddíly) a hráči spolků (oddílů), které spadají do 
působnosti okresu, tyto platby budou zasílat na účet Krajského sdružení nohejbalu PK, 
účet  249482359 /0300. Toto platí i pro spolky (oddíly) a hráče spolků (oddílů) z okresu 
Plzeň-sever, které hrají soutěže v jiném okrese. 

 Spolky (oddíly) a hráči těchto spolků (oddílů), které se zúčastnily v roce 2019 soutěží a 
zaplatily startovné příslušnému řídícímu orgánu, mají zaplaceny členské příspěvky pro 
rok 2019. Spolky (oddíly) a hráči spolků (oddílů), které se neúčastnily žádné soutěže 
musí zaplatit i za rok 2019. 

 

Ad 6/   - Finance 
Stav k 15.11.2019 po OS PS:   
Pokladna hospodáře OS PS:  7266,-Kč zůstatek 2019; výdaje 1490,-Kč (poháry), 
500,-Kč (internet), 2310,-Kč (občerstvení); zisk (zůstatek) 2966,-Kč; 
Podrobnosti založeny u hospodáře OS PS pana Tomáše Kepky. 

-  Ing. Wendler informoval o krajských a okresních soutěžích Plzeňského kraje 2019.  

 -  Krajské shromáždění nohejbalových spolků (oddílů) Plzeňský kraj se koná 23.11.2019     
    v Plzni. 
 
Ad 7/   Závěr provedl pan Urban. 
 

 
 
Jiří Urban  v.  r.             
Předseda OSN Plzeň-sever 
 
 
 


