Zápis ze schůze Výkonného výboru SK Benešov
Vypracoval: Miloš Řejha
Dne: 19.6. 2017, začátek 18:30, konec 21:30
Místo: sekretariát SK Benešov
Přítomni: Zdeněk Machač, Karel Králíček, Petr Lacina, Tomáš Čepera, Miloš Řejha
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Body jednání:
1/ Dohoda o zaslání informačního e-mailu všem členům SK Benešov, všem členům
realizačních týmů a všem úzce spolupracujícím osobám ve věci aktuální změn po Valné
hromadě (složení VV, organizace řízení).
2/ Zrušení funkce administrátorů IS FAČR pana Kulhavého a pana Turka, realizace přihlášení
nových administrátorů pana Lacina a pana Čepery. Úkolu se ujímá Miloš Řejha.
3/ Předávání agendy bývalého sekretáře od pana Tomáše Turka k rukám nového sekretáře
pana Miloše Řejhy. Probíhá. Předání bude dokončeno koncem června po uzavření všech
kapitol formou předávacího protokolu, kde budou jednotlivé kapitoly uvedeny.
4/ Pokladnu od bývalého sekretáře Tomáše Turka převezme k 30.6. 2017 paní Markéta
Cestrová, účetní klubu. Předání bude potvrzeno protokolem.
5/ Diskuse k úkolu sestavení rozpočtu na podzim 2017. Odpovědní p.Machač, p.Čepera,
stav: probíhá, vzhledem k tomu, že nejsou uzavřeny některé nákladové položky, není ještě
možné rozpočet zcela dokončit.
6/ Kontrola stavu příprav podkladů k auditu jaro 2017, p.Machač, pí.Cestrová. Probíhá.
7/ Panu Machačovi v souvislosti s přípravou podkladů pro audit jaro 2017 a zároveň v
souvislosti s přípravou rozpočtu na podzim 2017 zadán úkol připravit seznam drobných
sponzorů s realizovanými příspěvky na jaře 2017 a příslibem pro podzim 2017.
8/ Diskuse o informování rodičů o navýšení hráčských příspěvků o 100,-Kč na tým muži A.
Proběhnou schůzky s rodiči v rámci jednotlivých týmů. Realizují vedoucí jednotlivých
sekcí. Účast na těchto schůzkách přislíbil předseda VV Petr Lacina.
9/ Diskuse o přihlášených soutěžích, rekapitulace soutěží OFS a FAČR, diskuse o řešení
tréninkového procesu a mistrovských zápasů v rámci trenérského obsazení u
dorosteneckých kategorií. Hlasováním potvrzena varianta 4 dorosteneckých týmů.
Hlavními důvody je přetlak 53 hráčů a možnost střídání max. 3 hráčů za zápas (nové
pravidlo). Pro realizaci 4 týmů dále hovořila možnost kombinovat nasazení hráčů do zápasu
(např. hráči r.99 mohu nastupovat v U18...). Dále je možné realizovat tréninkový proces i
vedení zápasů prakticky s 2 realizačními týmy. Pro U18 nemusí být kvalifikovaní trenéři.
Navrženi realizační týmy U19-18 Petr Slepička, Michal Franěk, Karel Králíček, U17-16 Václav
Knížek, Jan Vosáhlo, Iveta Hradecká.
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10/ Trenéři výběrů OFS U11 a U12. Odsouhlasena cílová odměna 3.000 kč + ohodnocení od
OFS. Pro U12 trenér Petr Procházka, pro U11 trenér Stanislav Procházka. Na OFS oznámí
Miloš Řejha.
11/ Od pana Tomáše Nováka zaslán na MSZ návrh na společné užívání zázemí
sportovního areálu TJ Úročnice. Úkol: zhodnotit návrh, v rámci tohoto se detailně seznámit
s jednotlivými prostory, případně navrhnout jiné řešení. Zajistí Řejha.

Petr Lacina

…...................................................

Zdeněk Machač …...............................................

Karel Králíček ….................................................

Tomáš Čepera ….................................................

Miloš Řejha …......................................................

razítko …...........................................
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