BENEŠOVSKÁ HASIČSKÁ LIGA
Zápis ze schůze rady BNL 30.6.2019
Místo konání: Načeradec
Začátek: 20:00
Konec: 22:10
Přítomni: K. Škvorová, J. Trefil, M. Zvára, L. Košata, A. Hlinský, M. Kratochvíl, J. Švec,
M. Karas, J. Balek
Nepřítomni (omluveni): E. Kubásková, T. Martínek
Hosté: V. Hlinská, J. Maršík
Program:
1. Příspěvky na pořádání jednotlivých kol v sezoně 2019
2. Cena časomíry
3. Protest SDH Načeradec na soutěži v Křivsoudově
4. Slavnostní vyhlášení
5. Charita pro sezonu 2019
6. Slavnostní vyhlášení 2018 – dořešení platby za program
7. Videa na závěrečné vyhlášení 1019
8. Funkce pokladníka rady BNL

1. Příspěvky na pořádání jednotlivých kol v sezoně 2019
Pro sezónu 2019 se rada BNL rozhodla vybírat platby za pořádání soutěží před
konáním jednotlivých kol. Ke 30.6. mají zaplaceno hotově Křivsoudov, Načeradec,
Makov, Jankov, Malovice, Chářovice. Na účet BNL zaplatili Drahňovice, Daměnice a
Louňovice. Zástupce Miřetic/Chmelné nebyl na schůzi přítomen, pořadatel zaplatí
poplatek do 6.7.

2. Cena časomíry
SDH Načeradec požádal o zvýšení ceny za časomíru kvůli výdajům, které byly nutné
k opravě časomíry po loňské sezóně (byla uvedena částka 20.000 Kč). Na předchozích
schůzích rady BNL byla schválena cena 2.000 Kč za soutěž, na konci sezony měl být,
v případě bezproblémového průběhu soutěží ze strany časomíry, vyplacen
jednorázový poplatek 3.000 Kč. Návrh SDH Načeradec navýšit částku na 2.500 Kč za
soutěž byl zamítnut. Rada BNL přišla s alternativním návrhem vyplatit bez dalších
podmínek 2.300 Kč za soutěž.
Hlasování:
PRO: Makov, Jankov, Louňovice, Křivsoudov, Načeradec, Drahňovice
PROTI: Malovice
ZDRŽEL SE: Daměnice
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3. Protest SDH Načeradec na soutěži v Křivsoudově
Na soutěži v Křivsoudově podalo družstvo SDH Načeradec protest proti rozhodnutí
rozhodčího u startu. Družstvo dvakrát ulilo a absolvovalo soutěžní pokus mimo
soutěž. Rozhodnutí rozhodčích, a následně i rady, bylo jednoznačné a protest nebyl
uznán. Výsledek porady byl následně sdělen družstvu a vyhlášen komentátorem.
Bohužel protest ze strany rady a rozhodčích nebyl vyplněn správně, z tohoto
problému také pramenila opětovná diskuze o správnosti rozhodnutí.
Dalším faktem bylo, že družstvo nenastoupilo k plnění svého pokusu včas kvůli
chybějícímu členu týmu, a to bez předchozí omluvy. Z dobré vůle rozhodčí na
základně bylo družstvu povoleno nastoupit k pokusu bez zisku neplatného pokusu,
přestože toto dle pravidel umožněno být nemuselo. Po objasnění všech faktů rada
ukončila diskuzi a považovala předešlé rozhodnutí za platné.

4. Slavnostní vyhlášení
Rada BNL předběžně stanovila datum slavnostního vyhlášení na 19.10.2019. Návrh
přijat všemi členy bez připomínek. (Návrh byl později odhlasován na soutěži
v Daměnicích dne 6.7.2019)

5. Charita pro sezonu 2019
I pro tento rok se pořadatelé shodli na uspořádání sbírky na dobrou věc. Byla vybrána
rodina z Čerčan, která potřebuje finanční prostředky na zabezpečení lepšího života
pro své dvě nemocné děti. Více informací a celý příběh rodiny je zveřejněn na
webových stránkách ligy. Kasička bude k dispozici na každé následující soutěži.

6. Slavnostní vyhlášení 2018 – dořešení platby za program
Program na vyhlášení v sezoně 2018 byl placen z dotace, o kterou jsme v loňském
roce požádali fond hejtmanky Středočeského kraje. Zástupci SDH Načeradec se tento
fakt příliš nelíbil. V jiných letech bylo zvykem, že program na vyhlášení platil pořadatel
vyhlášení. Z toho důvodu bylo požadováno vrácení částky 3000,- do fondu ligy. Návrh
byl jednoznačně zamítnut.

7. Videa na závěrečné vyhlášení 2019
Zástupce SDH Načeradec navrhnul zvýšení částky za vytvoření na závěrečné vyhlášení.
Tomuto předcházela na schůzi 17.2.2019 žádost Lukáše Košaty o zvýšení částky.
Jednalo by se o 6.000 Kč, přičemž se rada BNL shodla na uvolnění 3.000 Kč z fondu
ligy. Rada BNL tímto žádá pořadatele vyhlášení SDH Daměnice o doplnění zbývající
částky 3.000 Kč.
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Hlasování:
PRO: Makov, Jankov, Louňovice, Křivsoudov, Malovice, Drahňovice, Načeradec
ZDRŽEL SE: Daměnice

8. Funkce pokladníka rady BNL
Bylo navrženo, aby funkci pokladníka BNL po Antonínu Hlinském převzala Vlasta
Hlinská. Zároveň tím získává právo účastnit se všech jednání rady BNL.
Hlasování:
PRO: Louňovice, Makov, Jankov, Drahňovice, Malovice, Křivsoudov
ZDRŽELI SE: Daměnice, Načeradec

Zapsala Kateřina Škvorová

Zápis ze schůze rady BNL 30.6.2019

Strana 3/3

