Zápis ze schůze Výkonného Výboru SK Benešov
Vypracoval: Miloš Řejha
Dne:
18.9.2017, začátek 18:30 hod, konec 20:00 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.
Úkol 9 A…..Vypracování manuálu odpovědností vedoucích sekcí a hlavních trenérů včetně
blokového schématu, posouvá se, vypracuje Miloš Řejha.
Úkol 9 B…. Příprava termínů schůzek s rodiči jednotlivých kategorií. Konzultován obsah,
realizace T.Čepera a P.Lacina. Domluvena schůzka s rodiči přípravek na čtvrtek
21.9. od 18:30, schůzka s rodiči žáků 27.9. od 18:30.
Úkol 9 C… Vypracování kompletního seznamu partnerů klubu vč. finančního plnění v roce
2017 uhrazeno do 18.9. 2017, plus plán do 31.12. 2017 a výhled na jaro 2016 –
tedy do 30.6. 2018. Plnění úkolu se posouvá viz info o rozpracovanosti od
pí.Cestrové.
Úkol 9 D… Očíslování reklamních pozic a nafocení, zajistí Z.Machač a K. Králíček. Splněno.
Úkol 9 E… Využití nafukovací haly. T.Čepera rozeslal nabídku odpovědným osobám. Za žáky
a dorost se zatím nevyjádřili pánové Jusko a Plšek. Přípravky budou mít zájem
využívat nafukovací halu. T.Čepera zajistí vyjádření od pánů Juska a Plška.
Úkol 9 F… Do 1.10.2017 realizace povinného uveřejnění účetních uzávěrek na justici. Dle info
paní Cestrové a pana Z.Machače probíhají přípravy. Zjistit postup zadání u
Mgr.Vachouška (zajistí Řejha).
Úkol 9 G... Proběhlo.
2/ Info o kontrole čerpání dotací z města Benešov, proběhlo dne 18.9. 2017, realizace Z. Machač.
3/ Vstup hosta trenéra Ondřeje Juska. Konzultovány organizační záležitosti, odpovědnosti, postupy.
Řešena situace ohledně hráčů, kteří nemají uhrazeny hráčské příspěvky. Konzultace situace
hráčského kádru U15.
4/ Informace o plnění plánu přestupu (příchodu) hráčů do kategorií přípravek a mladších žáků U12.
Především ve spolupráci Stanislavem Procházkou a dále příslušnými trenéry kategorií hlášeno
100% splnění plánu. Do klubu přišlo 16 nových hráčů, z toho 8 hráčů na smlouvu, 1 hráč
zakoupen, 7 hráčů zdarma úředně do 9 let věku.
5/ Focení týmů, termín stanoví P. Lacina, organizace focení vedoucí sekcí a trenéři.
6/ Návrh realizace náboru nového ročníku již v na podzim jako 1.fáze před hlavním jarním náborem.
Motto: již na začátku školního roku uhánějí prvňáky ze všech různých sportů a kroužků a neměli
bychom zůstat „pozadu“. VV myšlenku podporuje, realizace T.Čepera.

7/ T. Čepera informován o stavu současného webu a možnosti změnit celý web z pohledu
webhostingu (jiný systém, jiný design). Info o současných nákladech v rámci úhrady domény,
webhostingu a servisu.VV konstatuje, že v současné době nemá webmastera, nejdůležitější
dokumenty na web vkládá M.Řejha. Pokud by se v řadách rodičů našla aktivní osoba, která by
se chtěla webu ujmout, je možné zaškolit do stávajícího systému, nebo zvolit jinou platformu.
8/ Ke dni 19.9.2017 uzavře Zdeněk Machač a Markéta Cestrová kompletně dotační složku tz.,
všechny přijaté fakturace, které jsou možné vyúčtovat v dotačním programu města Benešov a
určí konečnou částku, kterou můžeme ke dni 19.9.2017 vyúčtovat.(doplníme ještě o fakturaci
Pyšely za podíl na přestupech)
9/ Ke dni 20.9.2017 prosím vedoucí sekcí dorostu, žáků a Zdeňka Machače o seznam kdo nemá
uhrazené příspěvky a v jakých částkách dle kategorií. Do vyřešení úhrad příspěvků v kategoriích
nebude vyplaceno trenérům v jednotlivých týmech odměna za měsíc SRPEN 2017.
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