
 
 

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO, z. s. 
 

svolává VALNOU HROMADU na pátek 7. února 2020 v 17:00 hodin 

Místo konání: CDS (Centrum denních služeb), Brno, ul. Vodova 1391/35   
 

1. Zahájení 

2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, ověřovatele zápisu 
3. Schválení programu Valné hromady SKN Brno 

4. Zpráva o činnosti SKN Brno v roce 2019 

5. Zpráva o hospodaření SKN Brno v roce 2019 

6. Informace – o BTS, ČUS – Česká Unie Sportu, ČSNS, dotace MŠMT a další projekty  

7. Plán činnosti na rok 2020                                                                                                               
8. Diskuse 

9. Závěr 

 

Prosíme, dodržujte příchod do CDS od 16 hodin do 16.55 hodin. Na nástěnce si všichni mohou přečíst program 

Valné hromady. Presence se otevírá hodinu před zahájením schůze, členové výkonného výboru SKN Brno ověří 

podle seznamu členů evidenci zaplacených členských příspěvků. Přítomnost členů se potvrzuje podpisem do 

příslušné presenční listiny. Po podpisu bude vydán oprávněné osobě mandátní lístek s razítkem klubu pro veřejné 

hlasování. Těm, kdo nebudou mít zaplacené příspěvky a také nečlenům (hosté) nebude vydán mandátní lístek.  
 

Předsedající rozhodne o způsobu přihlašování do diskuse. Pořadí diskusních příspěvků určuje předsedající. 

Diskusní příspěvek je maximálně 3 minuty. Předsedající může na požádání rozhodnout o prodloužení diskusního 

příspěvku na 5 minut. 
 

Občerstvení bude zajištěno. 

Prosím napište emailem: skn.brno@gmail.com do SKN Brno, jestli přijdete na Valnou hromadu v CDS, protože 

SKN BRNO připravuje občerstvení dle počtu osob. Kdo neodpoví emailem do 5. února 2020, znamená to 

automaticky, že se nezúčastní a tím pádem nebude pro něho zajištěno občerstvení. SKN Brno bude mít připraveno 

občerstvení podle počtu přihlášených osob.  
 

Pokud máte připomínky nebo dotazy, můžete je napsat na e-mailovou adresu: skn.brno@gmail.com nebo 

osobně každou středu v klubu od 16:30 do 18:30 hodin – nejlépe si domluvit schůzku emailem: 

skn.brno@gmail.com.  
 

Pokud máte změnu čísla mobilu, novou e-mailovou adresu nebo adresu bydliště – prosím, informujte nás, 

abychom Vás mohli informovat pomocí e-mailu.   
 

 

 

Děkujeme za pochopení. 

                                  Výkonný výbor SKN BRNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PŘÍSPĚVKY SKN BRNO 
Milí členové a rodiče, 
chtěl bych Vás informovat o výši příspěvků SKN Brno jehož jste vy, nebo jsou Vaše děti členy.  

 

SKN Brno oznamuje výši příspěvků členů od 1. ledna 2020: 

Aktivní sportovci od 16 let do 59 let* - 500 Kč / rok 

Neaktivní sportovci od 16 let do 59 let* - 300 Kč / rok 

Důchodci od 60 let, ženy na MD (mateřská dovolená) - 200 Kč / rok 

Slyšící - 200 Kč / rok 

Žactvo do 15 let, základní škola - 200 Kč/rok 

 

Vysvětlivky - aktivní sportovci* - podmínkou je účast nejméně na 4 turnajích za aktuální rok - např. MČR, 

OPEN, ME, MS, Deaflympics, mezinárodní turnaje a přátelské turnaje neslyšících. 

Neaktivní sportovci* - se nezúčastnili žádného turnaje za aktuální rok, v případě že by porušil a zúčastnili se 

jednoho nebo více turnajů, jsou povinni uhradit navíc 200 Kč jako aktivní člen 

 

Členové zaplatí členské příspěvky do 15. února, po tomto termínu bude penále 50 Kč. 

Schváleno VH SKN Brno dne 22. února 2019 

 

 

Oznamujeme, že od 1. 1. 2017 je zveřejněna na webu ČSNS informace o zaplacených příspěvcích. Můžete si 

prohlédnout na webové stránce: ČSNS - členové SKN Brno. 
 

Za zaplacené příspěvky všem členům děkujeme. Nebude-li příspěvek zaplacen do 15. února 2019, pak se člen 

SKN Brno nebude moci účastnit mistrovských soutěží a přátelských turnajů.  

 

Z příspěvků jsou hrazeny náklady na provoz klubu, na účetnictví, na kancelářské potřeby, na úhradu členského 

příspěvku ČSNS (mládež do 23 let 50,- Kč a dospělí 100,- Kč), také na úhradu členského příspěvku BTS.  

 

Prosím Vás, uvědomte si, že naše příspěvky nejsou drahé proti jiným organizacím neslyšících. Částka uvedená v 

závorce je průměr na měsíc a to není velká částka. Po srovnání – slyšící sportovci mají 5 až 20 krát dražší 

příspěvky než členové našeho klubu. Předpokládáme, že k výši příspěvků již nebudou žádné připomínky 

 

                                                                            
 

           S pozdravem  

                                                                                                              výkonný výbor SKN Brno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clenove.csns-sport.cz/


Jak zaplatit členský příspěvek - jsou možné tři způsoby platby: 

1. bezhotovostním bankovním převodem přes internetové bankovnictví  

2. poštovní poukázkou (složenka A tr. kód 114 nebo A tr. kód 116) 

3. hotově – osobně na adrese SKN Brno (SKN Brno, ul. Vodova 35, 612 00 Brno) 

 

1. bezhotovostním bankovním převodem přes internetové bankovnictví 

Možností je uhradit členský příspěvek příkazem k úhradě z Vašeho účtu. Po zaplacení Vám slouží jako potvrzení o platbě 

výpis z účtu nebo Avízo. V příkazu k úhradě uveďte následující údaje: 

Číslo účtu příjemce (Jiří Bělohlávek): 172908939 

Kód banky: 0300 

Částka v Kč: 500,- Kč 

Konstantní symbol: 0558 

Variabilní symbol: 100 

Specifický symbol: nevyplňujte 

Zpráva příjemce i platba: vaše jméno a příjmení, členský příspěvek 2020 

 

2. poštovní poukázkou (složenka A tr. kód 114 nebo A tr. kód 116) 

Příspěvek lze zaplatit také složenkou – poštovní poukázkou typu A 114 tr. kód nebo tr. kód 116. Složenku lze vyzvednout 

na pobočce pošty, vyplnit červené údaje níže uvedené, potom zaplatit v hotovosti na přepážce České pošty v celé ČR a 

klubu dojdou peníze na účet. Útržek ze složenky slouží jako potvrzení o platbě. Na složence vyplňte následující údaje: 

Částka v Kč: 500,- Kč 

Ve prospěch účtu (Jiří Bělohlávek): 172908939 

Kód banky: 0300 

Variabilní symbol: 100 

Konstantní symbol: 0558 

Specifický symbol: nevyplňujte 

Odesílatel: vaše jméno a příjmení, vaše ulice, vaše město a podací pošta 

Adresa majitele účtu: Jiří Bělohlávek, Pěkná 46, 643 00 Brno  

Účel platby: členský příspěvek na rok 2020 

 

3. hotově – osobně na adrese SKN Brno (SKN Brno, ul. Vodova 1391/35, 612 00 Brno) 

Svoji povinnost můžete splnit také zaplacením v hotovosti, v úředních hodinách – každou středu v klubu od 16:00 

do 18:00 hodin na adrese: Vodova 1391/35, 612 00 Brno. Místnost klubu je ve druhém poschodí a na dveřích je 

napsáno Sportovní klub neslyšících Brno. V hotovosti můžete platit všem vedoucímu oddílů všech sportů nebo 

se můžete domluvit e-mailem: skn.brno@gmail.com. Každý člen, který zaplatí v hotovosti příspěvek, dostane 

stvrzenku.   

Příspěvky je každý povinen zaplatit před Valnou hromadou nebo bez Valné hromady do 15. února 2019. Po 

termínu (od 16. února) bude penále 50 Kč navíc. Za zaplacené příspěvky všem členům děkujeme.     

 

 S pozdravem  

                                                                                                          výkonný výbor SKN Brno 

 


	SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO, z. s.
	Místo konání: CDS (Centrum denních služeb), Brno, ul. Vodova 1391/35
	SKN Brno oznamuje výši příspěvků členů od 1. ledna 2020:



