Zápis č. 2/2016
z jednání výkonného výboru SK Chocerady, konaného dne 31. 03. 2016
od 19:00 v klubovně SK

Přítomni: Benák Fran*šek, Kocábek Milan, Zeman Jakub, Mařinec Pavel, Císař Mar*n, Bober
Milan, Dřízhal Mar*n

Program jednání:
1. Jednání se zástupci oddílů
2. Předání hospodářských uzávěrek, účetních zůstatků předešlého výboru, inventář
majetku
3. Schválení účetní pí. Jany Rozkošné
4. Záměr návrhu Renaty Pospíšilové – vybudování dětského hřiště + rozšíření otvírací
doby klubovny SK
5. Projednání řešení stanov a organizačního řádu
6. Projednání návrhu změny termínů zápasů – Čarodějnice, Máje, Dětský den

K bodům programu
1. Výbor SK Chocerady byl informován o ukončení ve funkci trenéra A mužstva Miroslava
Svobody staršího. Za jeho dlouhodobou funkční činnost výbor SK děkuje a přeje
mnoho zdraví. Na funkci trenéra byl navržen Mařinec Pavel
Výsledek hlasování:

- 4 hlasy pro

- 0 pro*

-1 se zdržel

Návrh schválen – v době hlasování nepřítomen Bober Milan, Dřízhal Mar*n
Návrh v pokračování vedení B mužstva Kuželka Jan + doplnění Pučelík Roman
Výsledek hlasování:

- 5 hlasů pro

- 0 pro*

- 0 se zdržel

Návrh schválen –v době hlasování nepřítomen Bober Milan, Dřízhal Mar*n
Návrh pokračování trenéra žáků Miroslava Svobody ml.

Výsledek hlasování:

- 5 hlasů pro

- 0 pro*

- 0 se zdržel

Návrh schválen – v době hlasování nepřítomen Bober Milan, Dřízhal Mar*n
2. Účetní uzávěrky a řádné objasnění účetnictví nebylo předešlým výborem doposud
předáno
Domluveno do týdne 07. 04. 2016 na schůzi SK předat pokladnu + účetní zůstatky –
zajisc Dřízhal Mar*n, Svoboda Miroslav ml.
Výsledek hlasování:

- 7 hlasů pro

- 0 pro*

-0 se zdržel

- 0 pro*

- 0 se zdržel

3. Návrh vedení účetnictví pí. Rozkošná Jana
Výsledek hlasování:

- 7 hlasů pro

4. Schválen záměr Renaty Pospíšilové – rozšíření dětského hřiště a provozu klubovny,
informován právník Mar*n Smetana, připraví právní podklady. Provozovatel klubovny
Jura Zhydyk souhlasí
Výsledek hlasování:

- 7 hlasů pro

- 0 pro*

- 0 se zdržel

Záměr odsouhlasen
5. Schváleno vyvěšení stav, organizačního a návštěvního řádu – informovat členy SK –
podměty k úpravám a příprava ﬁnálního zpracování a podání k odsouhlasení na Valné
hromadě v ½ roku 2016 (před prázdninami)
Současné znění předáno k posouzení právníkovi panu Mar*nu Smetanovi
Výsledek hlasování:

-7 hlasů pro

- 0 pro*

- 0 se zdržel

Schváleno
6. Pavlem Mařince informovány jednotlivé oddíly ohledně přesunuc termínů zápasů
Čarodějnice, Máje, dětský den. Čeká se na vyjádření oddílů

Doplňkové informace:
-

Byly sepsány a zdokumentovány zásoby v klubovně SK, za přítomnos* Táni Zhydykové
a Fran*ška Benáka. Zásoby budou vyčísleny a započítány do ak*v SK. Finanční
zůstatek bude též předán SK provozovatelem Jurou Zhydykem

-

Odsouhlasen termín příšc schůze na 07. 04. 2016 v 19:00 hod.

-

Předány klíče správci hřiště Jakubovi Zemanovi (1 x brána, 1 x kabiny, 1x vodárna, 1x
staré kabiny). Technickou podporu + informace o traktůrku poskytne Jura Zhydyk

-

Vodárna – V zimě nebyla vypuštěna voda, došlo k roztrhnuc li*nové příruby. Byl přijat
návrh Pavla Kuželky s ﬁrmy VHS na přípomoc demontáže poškozeného čerpadla a
ﬁrma VHS opraví čerpadlo. Firma VHS také potvrdila nadále spolupráci s SK.

-

Hlavní uzávěr vody stržený – domluvit uzavření a Obecním úřadem a VHS

-

Prasklá kartuš baterie u rozhodčích – nutno zajis* výměnu

-

Řešit výměnu žlabů a svodů na budově SK

-

Stav vodoměru k 31. 03. 2016 – 133m3

-

Stav elektroměru T1 -1443 Kwh, T2 837 Kwh (měřeno 5,5 měsíce, naposledy k 13. 10.
2015)

-

Nutno provést opravu sítě za bránami – svázat a použít původní z branek

-

Odstranit nové výhonky ze starých topolů

-

Upravit do roviny plochu u dřevěné terasy – záměr dětského hřiště + hřiště na
volejbal, nohejbal

-

Záměr sehnat rozstřikování kačeny - Bazoš + informace okolní kluby

-

Příprava rozpočtu na rok 2016

V klubovně SK Chocerady dne: 31. 03. 2016
……………………………………………………………
Předseda Kocábek Milan

