
ZPRÁVA  Z 1.VÝBORU ZE DNE 20.PROSINCE 2015 
Schůzi Výboru řídil předseda oddílu Ladislav Kárský; 
 
Výbor vzal na vědomí: 
a) Zápis z 1.ustavující schůze k založení Spolku ze dne 20.7.2015, 
b) Zápis ze schůze ustavujícího Výboru Spolku ze dne 26.11.2015, 
c) Usnesení Městského soudu v Praze k zapsání oddílu do Spolkového rejstříku včetně všech potřebných 
podkladových materiálů. 
 
Výbor schválil: Zásady členství v oddílu 
 
Výbor projednal: Úkoly vyplývající z Členské schůze pro členy Výboru podle jejích kompetencí. 
 
Výbor uložil: 
a) Zpracovat kritéria placení členských příspěvků aktivních i neaktivních členů a seznámit s tím členskou 
základnu do 31.3.2016 – zodp. Adriana Dvořáková, 
b) Zpracovat změny Stanov čl.1V, odst.2, případně připravit další změny Stanov do příští Členské schůze – 
zodp. Adriana Dvořáková. 
 
Výbor schválil: Kompetence činnosti členů Výboru do příští Členské schůze. 
 
Výbor schválil: Hospodářkou oddílu Janu Kubištovou a její dispoziční právo k aktivnímu přístupu k účtu a k 
všem dalším úkonům souvisejícím s hospodařením oddílu. 
 
Výbor uložil: 
a) Učinit nezbytné kroky k finančnímu vypořádání v končící o.p.s.do 31.12. 2015 - zodp.předseda a 
hospodářka ve spolupráci s účetní o.p.s., 
b) Zpracovat rámcový rozpočet oddílu do 31.3.2016 – zodp.hospodářka. 
 
Výbor schválil: Plán práce Výboru na 1. čtvrtletí 2016 a procedurální postupy při práci Výboru. Výbor 
schválil: 
a) Trenérskou radu v tříčlenném složení jako poradní orgán Výboru, 
b) Dohody o provedení práce trenérů na období 1.1.-30.6.2016. 
 
Výbor uložil: 
a) Provést zaskladování atletického náčiní do 31.12 2015, 
b) Provést nezbytné operativní kroky k využívání administrativního a šatnového zázemí v areálu Hrabákova 
po podpisu smlouvy, 
c) Provádět průběžně nezbytné organizační a provozní kroky vyplývající z potřeb oddílu v areálech 
Hrabákova a Milíčov, 
d) Ve spolupráci s hospodářkou a účetní přípravit inventarizaci majetku včetně atletického náčiní do příští 
schůze – zodp.vše Petr Vozobule. 
 
Výbor schválil: Směrnici Výboru č.1 -Sponzoring. 
 
Výbor uložil: Vhodným způsobem kontaktovat a oslovit průběžně potencionální sponzory oddílu – 
zodp.předseda. Výbor vzal na vědomí: Informaci ze společné schůzky Výboru PAS s předsedy (zástupci) 
pražských oddílů ke Grantům Magistrátu hl.m.Prahy na období 2016/2017 ze dne 17.12.2015 od Adriany 
Dvořákové a Libora Mašína. 
 
Výbor uložil: Provést změny v zapsání zvolených členů Výboru do spolkového rejstříku s termínem podání 
ihned – zodp.předseda. 
 
Výbor uložil: Připravit návrh Grantu na MČ Praha 11 ke schválení na příští schůzi Výboru a s termínem 
podání do 8.2. 2016 – zodp. Libor Mašín. 
 



Výbor vzal na vědomí: 
a)Informace z V-PAS ze dne 17.12.2015 od Adriany Dvořákové ke Grantům z Magistrátu hl.m.Prahy, 
b) Informace vztažné k činnosti oddílu z P-ČAS od Adriany Dvořákové. 
Zprávu zpracoval: Libor Mašín           


