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

Miloš Řejha
9.10.2017, začátek 17:30 hod, konec 20:00 hod
Sekretariát SK Benešov

Přítomni: Miloš Řejha, Tomáš Čepera, Petr Lacina, Zdeněk Machač, Karel Králíček
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
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. REALIZOVÁNO.
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 2018 –
tedy do 30.6. 2018. REALIZOVÁNO, zpracoval Z.Machač.
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.
REALIZOVÁNO.
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). PROBÍHÁ.
Úkol 5/ Focení týmů……PROBĚHLO.
Úkol 8/ Uzavření dotační složky z dotačního programu města Benešova do 19.9. 2017.
Realizace Machač, Cestrová. REALIZOVÁNO.
Úkol 9/ Generování seznamu hráčů, jež nemají k srpnu 2017 uhrazeny hráčské příspěvky.
Přijato rozhodnutí o následném postupu.
2/ Odsouhlaseno zastavení startů na MZ pro hráče, jež nemají po opakované výzvě zaplaceny
hráčské příspěvky. Vždy bude dán pokyn příslušnému trenérovi od VV.
3/ Odsouhlasena účast na semináři FAČR v Nymburce dne 27.-28.11. 2017. Akce se zúčastní
trenéři Lukáš Plšek, Lucie Králíčková, Ondřej Jusko a Stanislav Procházka. Dohled nad
přihlášením účastníků a koordinaci zajistí Lukáš Plšek.
4/ Zajištění rozpisu obsazení hodin v tělocvičně ZŠ Jiráskova dle jednotlivých týmů, realizace
Tomáš Čepera.
5/ Z. Machačem předložen návrh změny hrací domy týmu mužů A pro jarní část sezóny na neděli
odpoledne. Proběhla diskuse.

6/ VV bere na vědomí odstávku provozu kina ve školící místnosti na sekretariátu SK Benešov
z důvodu poruchy počítače. Dosavadní počítač je z důvodu stáří již nevratně nepoužitelný.
Učiněny kroky k zajištění náhrady v rámci zánovního repasovaného počítače z vlastních zdrojů.
7/ Průběžná konzultace současného trenérského obsazení, definovány posty pro doplnění,
konzultovány návrhy řešení.
8/ VV bere na vědomí realizaci rozpisu UMT pro zimu 2017/2018 realizovaný trenérem Lukášem
Plškem. Nutná úprava rozpisu dle doby, kdy bude odstaveno umělé osvětlení, tedy od pátku
1.12. 2017 včetně do neděle 7.1. 2018 včetně. Do neděle 10.12. 2017 vč. možnost tréninků
pouze za denního světla, kdy bude k dispozici teplá voda. Po tomto termínu již do 7.1. 2018 vč.
bude sportovní areál „u Konopiště“ v rámci tréninků zcela uzavřen. Zahájení přípravy v areálu
možno od pondělí 8.1. 2018.
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