ATLETICKÝ SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, Z.S.

Zápis
z 1. schůze výkonného výboru Atletického sportovního klubu, z.s.,
konané dne 15. 12. 2016
Přítomni

RNDr. Ladislav Kňákal, Mgr. Petr Novotný, Jaromír Odvárka, Mgr. Petr
Šarapatka, Bc. Jindřich Šimánek, Ing. Josef Šrámek

Omluvena

Bc. Michaela Svojanovská

Hosté

Mgr. Kristina Brázdová, M.Sc., Doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.

Schůze výkonného výboru byla zahájena v 18.15 hodin.
1/1

Výkonný výbor zvolil:
 předsedou klubu Ing. Josefa Šrámka,
 místopředsedou klubu Mgr. Petra Šarapatku,
 ekonomkou klubu Bc. Michaelu Svojanovskou.
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Výkonný výbor se dohodl na následujícím rozdělení agend mezi své jednotlivé
členy:
 Ing. Josef Šrámek - předseda klubu, agenda grantů, odpovědnost za práci
ředitele klubu, technické zabezpečení námi pořádaných závodů, jednání
s partnerem klubu - společností UniControls, a. s.,
 RNDr. Ladislav Kňákal - organizační agenda, administrativní příprava námi
pořádaných závodů, styk s ČAS a SK Slavia Praha,
 Mgr. Petr Novotný - ředitel a šéftrenér klubu, odpovědnost za chod stadionu
a jeho pronájmy, agendu přestupů a hostování do/z našeho klubu a proplácení
bodného, odměn za medaile a náhrad jízdních výdajů,
 Jaromír Odvárka - technickoorganizační příprava námi pořádaných závodů,
 Bc. Michaela Svojanovská - ekonomka klubu, agenda klubových příspěvků,
včetně kontroly jejich placení, vystavování faktur, odpovědnost za klubový shop,
správce webových - http://askslavia.cz, a facebookových - https://cscz.facebook.com/askslavia, stránek klubu,
 Mgr. Petr Šarapatka - místopředseda klubu, agenda mládeže, styk s PAS,
zápisy ze schůzí výkonného výboru,
 Bc. Jindřich Šimánek - agenda mládeže, styk s Gymnáziem Přípotoční.
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Výkonný výbor vzal na vědomí, že dne 10. 1. 2017 budeme ve spolupráci
s Gymnáziem Přípotoční pořádat v přetlakové hale na Strahově Středoškolský
atletický pohár sportovních gymnázií ČR.
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Příští schůze výkonného výboru se uskuteční dne 19. 1. 2017 od 18.30 hodin, místo
bude určeno dodatečně.

Schůze výkonného výboru byla ukončena v 19.15 hodin.

Zapsal:
RNDr. Ladislav Kňákal
Ověřil:
Ing. Josef Šrámek

