ZPRÁVA Z 35.VÝBORU ZE DNE 8.10.2020
Schůzi zahájil a řídil předseda oddílu Ladislav Kárský.
Výbor schválil:
a)Program schůze 35.Výboru oddílu v předloženém znění v bodech 1 – 13.
b)Zápis ze schůze 34.Výboru ze dne 14.5.2020 bez připomínek.
Výbor schválil:
a)Písemnou zprávu hospodářky o celkovém stavu účtu k 30.9.2020 a hospodaření za období 0509/2020.
b)Mzdy a odvody z mezd za 05-09/2020.
Výbor vzal na vědomí:
a)Informaci předsedy o konání Sportovní komise 1.10.2020 s programem žádostí o přidělení dotací
MČ Praha 11 Sport a volný čas - 2.kolo I.a II Program 13.Podzimní běhání k čerpání 1.7.31.12.2020; předpoklad schválení ZMČ P11 říjnu 2020.
Výbor vzal na vědomí:
Informaci předsedy o přidělení dotace od MHMP (přes PAS) na období čerpání od 1.7.2020 do
30.6.2021 s pokynem čerpání na trenéry min.60% z celkové přidělené částky.
Výbor schválil:
Zakoupení krycích plachet na doskočiště pro skok vysoký v jarním termínu.
Výbor schválil:
a)Zakoupení a následný prodej triček za nákupní cenu pro mladé atlety s potiskem v počtu 150ks.
b)Výprodej zbytkového vybavení ze skladu, tzn. legíny, trička malých velikostí.
c)Zakoupení klíčů od zázemí v areálu pro nové trenéry.
Výbor schválil:
DPP a změny DPP pro trenéry oddílu a další pracovníky na rok 2020 dle předloženého návrhu.
Výbor schválil:
a)Návrh na Kondiční soustředění Benecko – mladší žactvo; vedoucí Lukáš Teplý.
b)Návrh na Kondiční soustředění Benecko – žactvo; vedoucí Matúš Janeček.
c)Návrh na Kondiční soustředění Zadov – dorost a junioři; vedoucí Ladislav Kárský.
Výbor schválil:
Pořádání 13.ročníku Podzimní běhání 2020 v náhradním termínu (listopad či prosinec 2020) a to
z důvodu vládních opatření Covid-19.
Výbor vzal na vědomí:
S odkazem na webové stránky oddílu:
a)Výslednost našich atletů na Mistrovství ČR jednotlivců od kategorie mladšího žactva po dospělé
včetně výslednosti na Mezistátním utkání juniorů.
b)Výslednost našich atletů na Mistrovství ČR družstev včetně Mistrovství Čech.
c)Výslednost našich atletů na Přeborech Prahy jednotlivců od kategorie mladšího žactva po dospělé
d)Výslednost našich atletů na Přeborech Prahy družstev od kategorie mladšího žactva po juniorky.
Výbor vzal na vědomí:
Informaci předsedy k Prázdninovým týdenním soustředěním v červenci 2020 s tím, že se uskutečnil

pouze 1.turnus, 2.druhý turnus se neuskutečnil.
Výbor vzal na vědomí:
Informaci předsedy k uskutečněným náborům nových členů v začátku září 2020 s tím, že v areálu
Milíčov musely být předčasně ukončeny pro nadměrný zájem a naplnění tréninkových skupin,
rovněž z toho vyplývající problémy s tréninkem v tělocvičnách.
Výbor uložil:
Oddílovým trenérem zajistit úhradu členských příspěvků na období 09/2020 – 06/2021 do 15.10
2020 v souladu s DPP (tréninkové skupiny dle vedeného seznamu).
Výbor vzal na vědomí:
Informaci předsedy k tréninkům v době nouzového stavu s dodržováním protiepidemických
opatření při zodpovědnosti oddílových trenérů; info – viz web oddílu.
Výbor schválil:
Náklady na školení Trenér žactva pro 5 trenérů s licencí TAP (Vozobule, Balíková, I.Dufková,
Halkov, Vacátko).
Zapsal: Ladislav Kárský

