ZPRÁVA Z 2.VÝBORU ZE DNE 20.LEDNA 2016
Schůzi Výboru řídil předseda oddílu Ladislav Kárský.
Výbor schválil:
Zápis z 1.schůze Výboru ze dne 20.12.2015;
Výbor vzal na vědomí:
Stav účtu oddílu k 1.1.2016 po vypořádání převodu finančních prostředků z podúčtu atletiky v o.p.s.
Výbor vzal na vědomí:
Výpisy z podúčtu atletiky v o.p.s. v oblasti příjmů a výdajů v roce 2015 jako pracovní materiál;
Výbor schválil:
Proplácení startovného pro rok 2016 pro členy družstev žactva, mladšího žactva a proplácení
posilovny dle rozhodnutí šéftrenéra;
Výbor schválil:
Směrnici Výboru č.2 – Hospodaření, vedení účetnictví a invetarizace majetku oddílu;
Výbor vzal na vědomí:
Průběžnou písemnou informaci hospodářky ke zpracování rozpočtu oddílu s předložením ke
schválení na 4.Výboru 16.3.2016;
Výbor vzal na vědomí:
Průběžnou písemnou informaci Adriany Dvořákové k členské základně a placení členských
příspěvků aktivních i přispívajících členů s předložením ke schválení na 4.Výboru 16.3.2016;
Výbor uložil:
Sekretáři připravit průkazy člena oddílu do 4. Výboru 16.3.2016;
Výbor uložil:
Sekretáři podat žádost na přidělení Grantů od městské části Praha 11- I.kolo Sport a volný čas dle
projednání v diskusi ve stanoveném termínu do 8.2.2016;
Výbor uložil:
Petru Vozobulemu zpracovat inventarizaci movitého majetku ve spolupráci s členy komise do 4.
Výboru 16.3.2016;
Výbor schválil:
Zakoupení masérského stolu pro potřeby a využití členů oddílu;
Výbor schválil:
a)Kompetence Trenérské rady jako poradního orgánu Výboru;
b)Složení a kompetence Komise sponzoringu jako poradního orgánu Výboru;
c)Složení a kompetence Komise materiálně-technické jako poradního orgánu Výboru;
Výbor schválil:
a)Přihlášku družstev žactva a mladšího žactva do Přeboru Prahy v sezóně 2016;
b)Vedoucí družstva žactva Adrianu Dvořákovou a vedoucí družstva mladšího žactva Janu
Kočiterovou s tím, že zodpovědným spolupracujícím trenérem v obou případech je šéftrenér;
c)Kompetence k přestupům a hostováním s tím, že o přestupu a hostování rozhoduje Výbor,
přestupní a hostovací lístky podepisuje vždy předseda a jeden člen výboru;

d)Strategii pro soutěž družstva žactva pro sezónu 2016 s cílem úspěšného vystoupení v Přeboru
Prahy a vyšších republikových soutěžích;
Výbor vzal na vědomí:
Zařazení členů oddílu do SCM Praha 1-5, včetně diferenciačních skupin, pro sezónu 2016;
Výbor uložil:
a)Předsedovi projednat se zodpovědnými pracovníky ČAS a připravit žádost k přidělení SpS k
oddílu od 1.1.2017;
b)Předsedovi pozvat na 4. Výbor 16.3.2016 vedoucího trenéra SCM Vladimíra Kučeru k projednání
spolupráce oddílu a SCM zřízeném v lokalitě oddílu;
Výbor uložil:
Petru Vozobulemu provést evidenci vybavení od firmy Newline a zanést do inventarizace s
termínem do 3.Výboru 18.2.2016;
Výbor vzal na vědomí:
Informaci předsedy o Dohodě a průběhu spolupráce s firmou Newline;
Výbor schválil:
Objednávku vybavení od firmy Newline vycházející z Dohody s oddílem a způsob přidělování
dresů a dalšího vybavení pro členy oddílu v roce 2016;
Výbor uložil:
Předsedovi a Adrianě Dvořákové zaslat Přihlášku k činnosti oddílu na ČAS do stanoveného
termínu;
Výbor vzal na vědomí:
a)Informaci předsedy k průběhu a cílům v halové sezóně 2016;
b)Informaci předsedy k využívání tréninkových prostorů v zimním období 2016 a objednávku
tréninkových prostorů od března 2016 včetně projednání možností využívání „velkého“ stadionu;
c)Soustředění oddílu v roce 2016 ve zveřejněných obvyklých lokalitách s termíny konání;
d)Informaci předsedy k podpisu smlouvy o využívání administrativních prostorů v areálu
Hrabákova.
Zpracoval: Ladislav Kárský

