ZPRÁVA Z 3. VÝBORU ZE DNE 18. ÚNORA 2016
Schůzi řídil předseda oddílu Ladislav Kárský
Výbor schválil:
Zápis z 2. Výboru ze dne 20.1.2016
Výbor vzal na vědomí:
a)Aktuální stav členské základny oddílu k dalšímu průběžnému zpracování a doplnění kompletních údajů a dále stav
registrovaných členů v registru ČAS předložený Adrianou Dvořákovou;
b)Průběžný návrh k výši členských příspěvků aktivních a neaktivních členů oddílu a termínu úhrady v dalším období se
schválením na 4. Výboru předložený Adrianou Dvořákovou;
c)Skutečnost o úhradě členských příspěvků z řad neplatičů a další postup k nápravě úhrady maxima členských
příspěvků;
Výbor uložil:
a)Kontaktovat vhodným způsobem potencionální členy z řad Ostatní (funkcionáři, trenéři, rozhodčí, rodiče a další
příznivce) v zájmu navýšení počtu evidovaných členů, zodp.členové Výboru;
b)Registrovat do registru atletů ČAS mladé atlety od ročníku 2007 a všechny přicházející v úvahu do družstev mladšího
žactva a žactva od ročníku 2005, pokud dosud nejsou zaregistrováni, zodp.předseda a Adriana Dvořáková;
Výbor vzal na vědomí:
a)Stav účtu oddílu k 18.2.2016 a dále informaci hospodářky k výdajům a příjmům od schůze 2.Výboru včetně
předpokladu k 30.6.2016 v hrubých číslech;
b)Průběžně zpracovaný rámcový rozpočet oddílu 2016 v tabulkovém zpracování v oblasti předpokládaných příjmů a
výdajů předložený hospodářkou se schválením na 4.Výboru;
Výbor schválil:
a)Zásady náhrad cestovného předložené hospodářkou a umístění vhodným způsobem na webových stránkách oddílu;
b)Proplácení startovného na přebornických soutěžích jednotlivců PAS pro všechny delegátem vybrané závodníky bez
rozdílu kategorií v sezóně 2016;
Výbor uložil:
Zaslat objednávky na Prázdninové soustředění Litomyšl a Podzimní soustředění Zadov, zodp.hospodářka;
Výbor vzal na vědomí:
a)Provedenou evidenci atletického vybavení skladem od firmy Newline předloženou Petrem Vozobulem;
b)Průběžnou informaci k evidenci movitého majetku v areálu Hrabákova a Milíčov k předložení Petrem Vozobulem na
4.Výboru;
Výbor uložil:
a)Připravit administrativní a šatnové zázemí pro chod oddíluv souladu s podpisem smlouvy s JMM a.s., pravděpodobný
termín od 1.3.2016;
b)Prověst inventarizaci movitho majetku oddílu, zodp.Petr Vozobule s pověřenými členy inventarizační komise a ve
spolupráci s hospodářkou do 4.Výboru;
c)Připravit zázemí pro trénink na venkovním sportovišti Hrabákova včetně zastěhování venkovního skladu s náčiním,
zodp.Petr Vozobule do 4.Výboru;
Výbor vzal na vědomí:
Předloženou Žádost o dotaci od městské části Praha 11 – I.kolo, v Programu 1 – 3.;
Výbor uložil:
Připravit dotační akce: Běh Jižním Městem, Kontrolní závody oddílu a Závod rodičů s dětmi k realizaci se stanovením
organizačních týmů (akce podléhají schválení), zodp.předseda, předložení na 4.Výboru;
Výbor podmiňuje:
Schválení přestupního či hostovacího lístku za podmínky úhrady členského příspěvku v plné stanovené výši, v opačném
případě bude vyjádření Výboru nesouhlasné;

Výbor vzal na vědomí:
Průběžnou informaci předsedy k přestupům a hostováním v jarním termínu 2016 v souladu se strategií oddílu k posílení
družstev žactva v jarním termínu 2016 včetně recipročního hostování;
Výbor schválil:
Předložený návrh vybavení s doplněním k objednávce od firmy Newline;
Výbor uložil:
Zaslat objednávku na vybavení ve schválených velikostech ihned, zodp. Hospodářka
Výbor vzal na vědomí:
a)Informaci předsedy ke školení trenérů na licenci Trenér atletické přípravky v lokalitě Hrabákova, vedoucí lektorka
Jana Kolčiterová v termínu 03/2016;
b)Písemnou informaci předsedy k opravenému registru trenérů podle trenérských třída platností registrace na ČAS;
Výbor projednal:
Situaci se správou webových stránek oddílu k řešení do 4.Výboru, zodp.předseda a sekretář;
Výbor uložil:
Zpracovat profil oddílu do Klíče dle možností schváleného rozsahu v daném termínu sportovní komisí MČ Praha 11,
zodp.předseda;
Výbor vzal na vědomí:
a)Informace Adriany Dvořákové z V-PAS a P-ČAS vztažné k oddílu;
b)Unformaci předsedy k provedené aktualizaci na webu PAS k SCM Praha 1-5, dále k provedené aktualizaci na webu
ČAS k SCM Praha 1-5 a v databázi Dětská atletika;
c)Informaci předsedy o rozdělení družstev mladšího žactva a žactva v Přeboru Prahy a z toho vyplývající termíny, místa
konání atd.;
Výbor uložil:
Provést přihlášku oddílu k činnosti pro rok 2016 na ČAS, aktualizovat evidenci členské základny a registr atletů na
ČAS, zodp.Adriana Dvořáková dle pokynu ČAS do 29.2.2016;
Výbor uložil:
Provést úhradu členského příspěvku oddílu po výpočtu svazové ekonomky z evidované členské základny dle pokynu
ČAS, zodp.hospodářka do 31.3.2016;
Výbor vzal na vědomí:
Informaci předsedy k zaslání návrhu k zápisu nových členů Výboru do spolkového rejstříku s datem odeslání na
Městský soud v Praze 28.1.2016 a aktuálně o zápisu změn, doručených 8.2.2016;
Výbor vzal na vědomí:
a)Průběžnou výslednost atletů v přebornických a mistrovských soutěžích v halové sezóně 2016 předloženou předsedou;
b)Oddílovou medailovou statistiku z Mistrovství ČR ve vícebojích předloženou předsedou;
Výbor vzal na vědomí:
a)Podanou a potvrzenou Přihlášku k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání u
Kooperativy a z toho vyplývající finanční povinnosti oddílu;
b)Podanou a potvrzenou Přihlášku k registraci pro právnické osoby na Finančním úřadu v Praze 11;
Výbor ukládá:
Dodržovat povinnost startovat v oddílových dresech na přebornických a mistrovských soutěžích, včetně vyhlášení
vítězů, zodp.předseda a vedoucí družstev;

Zapsal:
Ladislav Kárský

