Zápis ze schůze Výkonného Výboru SK Benešov
Vypracoval:
Dne:
Místo:

Miloš Řejha
13.6.2017, začátek 18:30 hod, konec 22:30 hod
Sekretariát SK Benešov

Přítomni:
Zdeněk Machač, Miloš Řejha, Karel Králíček, Tomáš Čepera, Petr Lacina
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Body jednání:
1/ Po VH konané 9.6. 2017 kde byli po odstoupení Ing.Jana Sládka a Tomáše Turka z VV SK
Benešov dovoleni dva noví členové pan Tomáš Čepera a pan Petr Lacina bylo přistoupeno dle
stanov k volbě nového předsedy VV SK Benešov. Novým předsedou VV SK Benešov byl zvolen
pan Petr Lacina.
2/ VV se usnesl, že počínaje tímto jednáním VV SK Benešov budou všechny zápisy zveřejňovány
formou umístění na oficiální webové stránky SK Benešov.
3/ VV vyzval pana Tomáše Turka o doplnění svého odstoupení dokumentem s vlastnoručním
podpisem. Dokument je nutný pro realizaci zápisu do obchodního rejstříku. Zároveň pan Tomáš
Turek dodá potvrzený dokument o odstoupení z funkce administrátora klubu v IS FAČR.
Odpovědná osoba Z.Machač.
4/ Diskuse k ukončení činnosti sekretáře klubu v přímé souvislosti s odstoupením pana Tomáše
Turka z VV SK Benešov. Odsouhlaseno bezodkladné předání všech informací a zaznamenaných
dat v rámci jak uzavřených, tak rozpracovaných záležitostí. Po analýze objemu práce VV zhodnotí
nabídku pana Tomáše Turka ke spolupráci v rámci určitých vybraných prací dle dohodnuté
odměny. Odpovědný celý VV.
5/ Pan Tomáš Turek dodatečně zajistí podepsání dokladu o ukončení činnosti administrátora klubu
v IS FAČR pana Kamila Kulhavého. Odpovědná osoba Z.Machač.
6/ VV se usnesl o podmínce příslušnosti nového sekretáře klubu v rámci členů VV SK Benešov.
7/ VV SK Benešov zvolen sekretářem klubu pan Miloš Řejha.
8/ Dalšími dvěma administrátory klubu pro IS FAČR za pana Kamila Kulhavého a pana Tomáše
Turka zvoleni pánové Petr Lacina a Tomáš Čepera. Realizace M.Řejha.
9/ Diskuse k sestavení rozpočtu na podzim 2017 (1.7. 2017 – 31.12. 2017). Rozpočet připraví
T.Čepera ve spolupráci se Z.Machačem s přispěním informací od T.Turka (předání informací
v rámci ukončení členství). Termín stanoven do 20.6. 2017.
10/ Příprava podkladů k auditu za období od 1.1. 2017 do 30.6. 2017 jako účetní uzávěrka a
inventarizace majetku - připraví účetní klubu paní Markéta Cestrová ve spolupráci se Z.Machačem i
na základě předaných dat od pana Tomáše Turka v rámci ukončení své činnosti. Předání podkladů
auditorovi plánováno 5.-6. 7. 2017.

11/ Diskuse k modelu řízení SK Benešov. Odsouhlaseno administrativní vedení sekcí: K.Králíček
vedoucí úseku U16-U19, Tomáš Čepera vedoucí úseku U6-U15. Sportovní vedení dle úseků:
Lukáš Plšek U16-U19, Ondrej Jusko U12-U16, Stanislav Procházka U6-U11. Sportovním ředitelem
ustanoven Petr Lacina.
12/ Diskuse o navýšení hráčských příspěvků. Odhlasováno navýšení měsíčního hráčského
příspěvku o 100,00Kč s přímým určením pro tým muži A. Toto navýšení a účel podpořila
jednomyslným hlasováním VH SK Benešov.
13/ Diskuse nad variantami počtů přihlášených soutěží (týmů) dorostů v souvislosti s počtem hráčů,
trenérů a ostatních členů realizačních týmů, dále v souvislosti s náklady na dopravu, obdržením
statutu SCM a další.
14/ Diskuse o MSZ zamýšleném přesunu malé UMT u zimního stadionu do Úročnice. Vzhledem
k tomu, že UMT využívají především v zimním období všechny přípravkové týmy, nastala by nutnost
cestování do Úročnice či nutnost nájmu UMT v S-Centru. Obě varianty jsou finančně neúnosné jak
pro rodiče, tak případně pro klub. VV bude lobovat o ponechání UMT v Benešově, či vybudování
ekvivalentní náhrady před přestěhováním (viz. plánovaná přestavba stadionu u Konopiště).
Informace od MSZ Benešov ohledně tohoto zajistí Z.Machač.
15/ Diskuse o dodavateli fotbalového vybavení pro klub. VV zatím nerozhodl, zda uzavře a případně
s kým smlouvu o dodavateli. V rámci dotazu o stavu rozhodnutí dodavatelské firmy vybavení značky
UMBRO zašle vyjádření M.Řejha.
16/ Dle žádosti Města Benešov bude vypracován dokument o využití plánovaného lehkoatletického
stadionu, který je přílohou k žádosti o dotace na tento. Vypracuje M.Řejha bezodkladně.
17/ Příští jednání VV v úterý 20.6. 2017 od 18:30 na sekretariátu SK Benešov.
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