ZÁPIS Z TRENÉRSKÉ RADY 11/2016
KLUBU PLAVECKÝCH SPORTŮ OSTRAVA, z.s.

Datum konání: 28. 11. 2016
Přítomní:

Vítězslav Hartmann, Libor Kohut, Jan Pala, Boris Neuwirt, Petra Formánková, Dominik
Bartoš

KONTROLA ÚKOLŮ/POVĚŘENÍ
SPLNĚNÉ ÚKOLY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vítězslava Hartmanna a Petru Formánkovou vytvořením nového seznamu členů KPS Ostrava.
Vítězslava Hartmanna prodloužením pronájmu na bazéně J. Matějčka.
Jana Palu účastí na Valné hromadě Krajského plaveckého svazu.
Jana Palu vytvořením formuláře na vyúčtování závodů.
Jana Palu vytvořením návrhu klubové vlajky na závody.
Jana Palu odesláním potřebných dokumentů ve věci změny stanov klubu na Rejstříkový soud.
Jana Palu podáním žádostí o dotaci na MSK, termín podání je 21. - 25. 11. 2016.
Jana Palu zajištění Vánočního posezení pro trenéry a členy Kontrolní komise, datum konání je
21. 12. 2016.
9. Jana Palu a Libora Kohuta spoluprací s Barborou Závadovou ve věci pořádání Vánočního
setkání s plavci KPS Ostrava na prosinec 2016, datum konání je 22. 12. 2016.
10. Jana Palu zjištěním možnosti podat žádost o dotaci na závod současně u Statutárního města
Ostravy a MSK – úkol splněn – po dohodě s ekonomem podá KPS Ostrava tuto žádost až
v příštím roce.
11. Petru Formánkovou zajištěním výroby nového nábytku do kanceláře klubu – nábytek byl
zakoupen.

PŘETRVÁVAJÍCÍ ÚKOLY:
1.
2.

Vítězslava Hartmanna oslovením vedoucího bazénu ve věci umístění vitríny na poháry do
vestibulu bazénu.
Vítězslava Hartmanna zjištěním možnosti přípravy startovních bloků na hluboké straně bazénu
pro upevnění startovacích desek z důvodu nutnosti udržení kvality závodu VC Ostravy
v plavání, startovní plošina na plytké straně bazénu je v současné době nevyhovující – jedná se
se SAREZOU, udělat sami

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Vítězslava Hartmanna zajištěním připojištění klubu.
Jana Palu podáním žádosti o dotaci na MŠMT, termín 30. 11. 2016.
Jana Palu podáním žádosti o dotaci na Obvod Poruba a přípravou projektu plavání porubských
dětí – termín podání žádosti bude pravděpodobně vyhlášen na leden 2017.
Jana Palu přípravou školení rozhodčích na březen 2017.
Petru Formánkovou přípravou projektu Oddílových přeborů.
Libora Kohuta přípravou projektu závodů porubských škol.
Libora Kohuta přípravou kodexu závodníka KPS Ostrava.
Vítězslava Hartmanna podáním žádosti o dotaci na Statutární město Ostrava
Vítězslava Hartmanna zajištěním soustředění na kolech na září 2017.
Vítězslava Hartmanna přípravou odměn pro trenéry KPS Ostrava za postup vlastních nebo
získání plavců z jiných oddílů, na SG.
V reakci na zprávu Kontrolní komise ze dne 3. 10. 2016 TR pověřuje Vítězslava Hartmanna:
a. porovnáním rozpočtu schváleného Trenérskou radou dle XI. Bod 3 stanov včetně
porovnání reálných nákladových toků ve vazbě na rozpočtový plán
b. zahájením přípravy rozpočtového plánu na rok 2017, který by měl být vypracován a
předložen alespoň v základní prvotní neschválené verzi Trenérské radě do 20. 12. 2016
a předán Kontrolní komisi do 31. 12. 2016,
c. podáním podrobnějších informací k nové cenové kalkulaci pronájmu plaveckých drah
společností SAREZA a případné oficiální zdůvodnění či vysvětlení dodavatele k
avizovanému cenovému navýšení tohoto pronájmu.
Dominika Bartoše a Petru Formánkovou zřízením Instagramu KPS Ostrava, za plavce bude
spolupracovat Daniel Havlík.
Petru Formánkovou ve spolupráci s TR uspořádání Plaveckého plesu dne 4. 2. 2017 – úkol trvá
Příprava VC Ostravy:
a. Všechny trenéry oslovením rodičů ve věci sponzoringu, získané peněžní prostředky
budou použity na pozvání špičkových závodníků a úhradu jejich nákladů spojených
s účastí.
b. Účastníkům MEJ, MS 25m, OH bude hrazeno klubem ubytování, startovné .
c. Zahraničním uhradí klub vše, ale pouze těm, kteří splní naše podmínky pozvání.

TRENÉRSKÁ RADA POVĚŘUJE
1. Vítězslava Hartmanna vyúčtováním dotace z MSK za rok 2016 a jejím odevzdáním v řádném
termínu.
2. Trenéra odevzdáním seznamu přihlášených na soustředění ve Filipovicích panu Hartmannovi
do 2. 12. 2016.
3. Trenérskou radu vytvořením systému odměnění trenérů v kraji, kteří nám dodají plavce, a ti
nastoupí na SG, termín květen 2017.
4. Vítězslava Hartmanna a Libora Kohuta zaištěním zimního kondičního soustředění pro družstvo
dorostenců.
5. Vítězslava Hartmanna zajištěním olištování kanceláře klubu.
6. Libora Kohuta a Vítězslava Hartmanna zpracováním soupisek na soutěž družstev.
7. Dominika Bartoše zadáním výroby klubového batohu a pověřuje jej distribucí objednávek
rodičům a plavcům KPS Ostrava.

8. Petru Formánkovou zajištěním přítomnosti novinářů na Vánočním setkání plavců s Bárou
Závadovou.
9. Jana Palu zpracováním stručné historie klubu do 20. 12. 2016.
10. Jana Palu a Petru Formánkovou nákupem nových kancelářských potřeb.
11. Jana Palu vytvořením směrnice o výši odměn za „přivedení“ plavce na SG.
12. Libora Kohuta výrobou znakařského startovacího zařízení - 2ks.
13. Příprava VC Ostravy:
a. Jana Palu vytvořením nové dispozice bazénu.
d. Borise Newirta a Dominika Bartoše přípravou seznamu klubů/plavců, které pozveme
na VCO a finanční rozvahy jejich nákladů.
e. Libor Kohut je pověřen zajištěním zázemí pro časomíru na VCO.

TRENÉRSKÁ RADA BERE NA VĚDOMÍ
1. Vítězslav Hartmann a Libor Kohut zhodnotili soustředění pro členy dorosteneckého týmu, které
proběhlo v Srní.
2. Pořádání Plaveckého plesu zajistí Petra Formánková a Adam Kolek.
3. Jan Pala seznámil TR s informacemi z Valné hromady Krajského svazu ČSPS – Moravskoslezský
kraj.
4. Jan Pala seznámil TR s možností objednání reklamních předmětů s logem klubu.
5. Jan Pala informoval TR o nutnosti dodělání seznamu na stránkách ČUS a jeho dalším údržbě.
6. Jan Pala informoval TR o pořádání soustřední před letní olympiádou ve dnech 12. - 13. 12. 2016
v Ostravě.
7. 28.11. 2016 začnou plavecké kurzy KPS Ostrava na bazénu SAREZA.
8. Klubový účet v RaiffeisenBANK byl převeden na výhodnější formu.
9. Jan Pala uspořádá soustředění širšího výběru pro Letní olympiádu dětí a mládeže 2017 na
bazéně SAREZA ve dnech 12. - 13. 12. 2016.
10. Jan Pala se zúčastní jednání předsedů krajských svazů ČUS dne 1.12.2016.
11. Boris Neuwirt informoval TR o pořádání kempu „Cesta do Tokia 2020“, ve dnech 16.-22.7.2017,
bude zaměřen na vzdělávání trenérů, v org. týmu za KPS Ostrava bude Boris Neuwirt a Dominik
Bartoš, Petra Formánková a Jan Pala.
12. Libor Kohut informoval TR o vytvoření trenérsko-metodické komise ČSPS a připravovaných
změnách v kvalifikaci na mistrovské soutěže.
13. Libor Kohut informoval TR o rozdělení skupiny 5. ST na 2 skupiny z důvodu zajištění lepších
tréninkových podmínek pro plavce.

TRENÉRSKÁ RADA PROJEDNALA
1. Přijetí nových členů za období 1.11.2016 – 28.11.2016.
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

PROTI:0

ZDRŽEL(A) SE:0

2. Volbu Milana Semery do funkce manažera KPS Ostrava a udělení plné moci ve věci jednání
jménem KPS Ostrava bez možnosti podpisu, projednat dopředu.
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

PROTI:0

ZDRŽEL(A) SE:0

PROTI:0

ZDRŽEL(A) SE:0

3. Výroba klubové vlajky na závody 3ks.
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

4. Výroba reklamních tabulí: 1. Moravskoslezský kraj, 2. Statutární město Ostrava, 3. sponzoři,
jako poděkování za podporu, tabule budou vyvěšeny za okny na kanceláři KPS Ostrava.
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

PROTI:0

ZDRŽEL(A) SE:0

5. Nákup nových osobních stopek pro trenéry.
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

PROTI:0

ZDRŽEL(A) SE:0

6. Návrh na pravidelné informování členů TR o hospodaření klubu, čerpání a využití dotací,
přípravě nových žádostí o dotace a celkové finanční situaci klubu v jednotlivých obdobích
(informace zpracuje Vedoucí trenér a klubový ekonom).
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

PROTI:0

ZDRŽEL(A) SE:0

7. V roce 2017 naplánuje TR společné setkání členů TR se členy KK, kde společně připraví plán, u
jakých subjektů bude KPS Ostrava o dotace žádat, v jakých okruzích a v jaké výši a kdo všechny
dotace zpracuje v po stránce finanční a projektové.
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

PROTI:0

ZDRŽEL(A) SE:0

8. Pan Vašíček bude zaměstnán jako externí pracovník – ekonom KPS Ostrava.
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

PROTI:0

ZDRŽEL(A) SE:0

9. Trenérům, kteří vozí plavce na závody mimo MSK bude proplacena dálniční známka na rok
2017
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

PROTI:0

ZDRŽEL(A) SE:0

10. Nákup literatury vztahující se k práci trenéra.
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

PROTI:0

ZDRŽEL(A) SE:0

11. TR schválila výši odměn za „přivedení“ plavce na SG.
HLASOVÁNÍ:
Návrh byl přijat.

PRO:6

PROTI:0

Následující schůze trenérské rady se bude konat 21. 12. 2016
Trenérská rada odsouhlasila zápis jednomyslně.

Zapsal: Jan Pala

ZDRŽEL(A) SE:0

