Zápis ze schůze Výkonného Výboru SK Benešov
Vypracoval: Miloš Řejha
Dne:
6.9.2017, začátek 17:00 hod, konec 19:00 hod
Místo:
Sekretariát SK Benešov
Přítomni: Miloš Řejha, Tomáš Čepera, Petr Lacina, Zdeněk Machač, Karel Králíček
Omluven: nikdo
Hosté: Ondrej Jusko
Body jednání:
1/ Kontrola plnění bodů dle minulého zápisu. Vypracování manuálu odpovědností vedoucích sekcí a
hlavních trenérů včetně blokového schématu, posouvá se, vypracuje Miloš Řejha.
2/ Konzultace návrhu řešení situace kolem nevole rodičů v rámci nastavení rozpočtu a hráčských
příspěvků. Domněnka o nízké úrovni informovanosti, s rodiči bude realizována schůze za
přítomnosti předsedy VV SK Benešov Petra Laciny.
3/ Informace trenérovi Juskovi o celkovém stavu rozpočtu klubu a financování všech kapitol provozu
SK Benešov. Informace o nastavení klíče pro interní dotace jednotlivým týmům.
4/ Zjištěna nedostatečná informovanost z pohledu stanovené výše hráčských příspěvků
sourozence. Mladší sourozenec platí vždy ½ hráčských příspěvků ve své kategorii. Vedoucí sekcí
berou na vědomí, upozorní dotyčné rodiče a týmy v nichž je tato situace.
5/ Angažován nový trenér pro starší žáky Denis Borsuc, Trenér v klubu zatím na měsíční zkoušce,
následně by měl být hlavním trenérem starších žáků a vést tým U15.
6/ Konzultace stavu skautingu mládeže v pohledu současných potřeb klubu. Milošem Řejhou podán
návrh koncepce. Bude se projednávat na další schůzi.
7/ Výkonný výbor schválil návrh předsedy Petra Laciny na interní klubový dotační program pro
jednotlivé týmy mládeže. Tento dotační program bude uveřejněn na webových stránkách a
postupně prezentován jednotlivým týmům prostřednictvím vedoucích sekcí, případně členů VV.
Na dalším VV bude stanoven prováděcí postup a odpovědné osoby za realizaci.
8/ Apelovat na realizační týmy, aby byly správně vyplňovány zápisy. Je nutné si uvědomit, že za
chyby v zápisech udělují OFS a FAČR pokuty. Jsou to vyhozené peníze. Osvěta vedoucích sekcí
směrem k odpovědným osobám v realizačních týmech.
9/ Úkoly do příští schůze VV:
A) Vypracování manuálu odpovědností vedoucích sekcí a hlavních trenérů včetně blokového
schématu. Realizace Řejha.
B) Příprava termínů schůzek s jednotlivými týmy nebo kategoriemi pro předání informací o
schváleném dotačním programu, rozpočtu jednotlivých týmů, rozpočtu klubu, klubové
strategii atp. Zajišťují vedoucí sekcí.
C) Vypracování kompletního seznamu partnerů klubu včetně finančního plnění v roce 2017
uhrazeno do 18.9.2017, plus plán do 31.12.2017 a výhled jaro 2018 tedy do 30.6.2018
Zajistí Machač, Cestrová.

D) Očíslování reklamních pozic a nafocení viz. bod C. Zajistí Machač, Králíček.
E) Návrh využití nafukovací haly, která byla na kurtech u zimního stadionu a bude se rušit v
důsledku výstavby oválu pro atletiku jako zimní tréninkovou plochu. Hala má vše včetně
vytápění a má podobné parametry jako v SC Benešov a možnost využití oblouk u hlavní
plochy možno i C hřiště u ZS. Již jsem v pátek oslovil ředitele MSZ pana Kotouče bude se
řešit. Všichni VV.
F) Realizace uveřejnění 1.10.2017 na justici povinné informace účetní uzávěrku
2014,2015,2016 dále výroční správu také 2014,2015,2016 a zápis VH
2014,2015,2016,2017. Zajistí paní Cestrová tak, aby se to umístilo do 30.9.2017.
G) V pondělí 11.9.2017 setkání ředitel MSZ Benešov, architekt a SK Benešov ohledně úpravy a
výstavby šaten na hlavním stadionu SK. Čas setkání je v 10.00 hod prosím o účast Zdeňka
Machače, Tomáše Čeperu za mládež a Karla Králíčka za dorost, pokud to časové možnosti
dovolí termín byl dohodnut v pátek odpoledne. Případně šéfové SpSM, SCM nebo přípravek.
10/ Příští schůze VV v pondělí 18.9. 2017 od 18:00 na sekretariátu SK Benešov.
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