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

Miloš Řejha
18.7.2017, začátek 18:30 hod, konec 21:00 hod
Sekretariát SK Benešov

Přítomni: Miloš Řejha, Karel Králíček, Tomáš Čepera, Petr Lacina, Zdeněk Machač
Omluven: nikdo
Hosté: Lukáš Plšek, Markéta Cestrová

Body jednání:
1/ Konzultace účetních prací s paní Markétou Cestrovou. Nastavení činností dle zadání nového VV,
, úřední hodiny, odměny. Konzultace stavu uzávěrky pro účetní audit. Každý týden úřední hodiny
účetní - pokladny v úterý od 17:00 do 19:00.
2/ Poslední doplnění nákladů do rozpočtu, náklady na odměny trenérů, náklady na odměny VV,
web, účetní.
3/ Info o vyjednané úspoře nákladů na web (cca 5.000,-Kč /rok), dojednán paušál 5.000,-Kč/rok
který zahrnuje zaplacení domény, hostingu, správy e-mailů a správu webu v rámci překlopení
sezóny a s tím spojených úkonů. Úkol vypracovat a zaslat poskytovateli smlouvy ve smyslu
dojednaného. // Info o snížení poplatků v bance (roční úspora cca 5.000,-Kč).
Obé zařídil Petr Lacina
4/ Průběžné řešení trenérského obsazení jednotlivých týmů.
5/ Specifikovány činnosti a úkoly jež dosud zajišťovali členové VV. Nastaveny odměny členům VV
na období podzim 2017. Členové VV se do 31.12. 2017 vzdávají odměn čímž dochází k úspoře
150.000,-Kč.
6/ Realizace webu SK Benešov. Dojednáno úsporné opatření ve smyslu minimalizace prací. Během
srpna a začátku září budou nastaveny stránky dle jednotlivých týmů. Web bude zjednodušen a
datově zmenšen. Zrušen nefunkční e-shop, vymazána videa a staré dokumenty. Poté se již na
webu do konce roku nebudou realizovat žádné práce, práce jednotlivých týmových webmasterů
budou umožněny jako dosud.
7/ Odsouhlaseno uzavření smlouvy s Public Fotball, s.r.o. v rámci poskytování audiovizuálních
služeb dle povinnosti přenosů domácích zápasů ČFL.
8/ Odsouhlaseno zapracování do smluv trenérů povinnost naplánovat přípravu pro novou sezónu
(zahájení, místo, termíny, přátelské zápasy), předání stavu hráčského kádru, výhled hráčského
kádru pro novou sezónu (odchody, dojednané příchody pro přestupní období. Tato povinnost
bude vázána k proplacení poslední trenérské odměny. Kontrolu realizace budou provádět
vedoucí sekcí přes hlavní trenéry kategorií.

9/ Příští jednání VV v úterý 1.8. 2017 od 18:30 na sekretariátu SK Benešov.
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