Zápis č. 5/2016
z jednání výkonného výboru SK Chocerady, konaného dne 03. 05. 2016
od 19:00 v klubovně SK

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

Program jednání:
1. Informace pokuty FAČR
2. Posouzení nabídek na stavební materiál na rekonstrukci starých kabin SK Chocerady
3. Obeznámení členů výboru s návrhem nových stanov SK
4. Posouzení návrhu brigád na pololeU roku 2016
5. Schválení změny ve vedení účetní jednotky

K bodům programu
1. Členové výboru byli informováni o pokutě 1000,- Kč za neoznačení pořadatelů při
domácím zápase 23. 04. 2016 Chocerady – Soběhrdy a 3000,- Kč za to, že nastoupilo
více jak dva hráči ze soupisky A týmu za B tým při zápase Přestavlky – Chocerady
24. 04. 2016
2. Členové výboru byli informováni o nákladech 60 000,- Kč, které bude nutné vynaložit
na stavební materiál spojený s rekonstrukcí starých kabin.
3. Členové výboru byli obeznámeni s návrhem nových stanov, které budou vyvěšeny
pro členy SK na webu tak, aby je bylo možné následně připomínkovat, op*malizovat a
schválit na příšU valné hromadě
4. Návrh termínu brigády 28. 05. 2016 od 10: 00 hod.
Program: sekání trávy, bourání střechy staré kabiny, montáž konstrukce houpaček pro
dě*
Výsledek hlasování:

- 6 hlasů pro

- 0 pro*

- 0 se zdržel

Návrh schválen
5. Navržen Dřízhal Mar*n, jako osoba zodpovědná za vedení účetní jednotky SK
Chocerady
Výsledek hlasování:

- 5 hlasů pro

- 0 pro*

- 1 se zdržel

Návrh schválen

Doplňkové informace:
-

k bodu 2 programu.
Kabiny je potřeba zrekonstruovat, protože nám slouží jako parkoviště traktůrku a
sklad zázemí pro příslušenství k údržbě hřiště a okolí. Jedná se o značně velkou
inves*ci pro naše SK a bude nutné vynaložit mnoho úsilí jak ﬁnančního tak
materiálního, ale především pracovního tak, aby se záměr podařilo realizovat.
V současné době probíhá op*malizace nabídek a o dalším průběhu bude výbor své
členy informovat

-

bude instalována schránka pro doručování pošty u vstupu do areálu SK a č. p. 317

-

probíhá inventarizace majetku SK, byl sepsán hmotný majetek spojený s údržbou
hřiště a okolí, připravuje se soupis dresů, míčů a veškerého vybavení pro hráče a
trenéry

-

připravuje se nový seznam členů SK, který je potřeba dokladovat na ČUS a FAČR. Pro
nové příchozí členy bude k dispozici připraven v klubovně přihláškový formulář a po
zaplacení členských příspěvků doklad potvrzující členství v SK

V klubovně SK Chocerady dne: 03. 05. 2016
……………………………………………………………
Předseda Kocábek Milan

