ATLETICKÝ SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, Z.S.

Zápis
z 1. schůze výkonného výboru Atletického sportovního klubu Slavia Praha, z.s.,
konané dne 17. 1. 2022
Přítomni

Novotný Petr, Odvárka Jaromír, Šarapatka Petr, Šrámek Josef,
Turková Kateřina, Strnad Ladislav;

dozorčí rada

Karlický Petr, Brázdová Kristina,

Omluveni

Pobuda Štěpán

1. Zahájení schůze, odsouhlasení programu a úvodní slovo:
22/01/01

úvodní slovo – předseda Josef Šrámek – zhodnotil stávající situaci klubu a
navrhl zahájit schůzi volbou nového předsedy klubu;
Tím byl navržen a následně zvolen (5 pro, 1 se zdržel) Petr Šarapatka;

následně byla dohodnuto rozdělení zodpovědnosti zbylých členů výkonného
výboru, s tím že stávající předseda Josef Šrámek zbavil funkce statutára klubu
hospodářku klubu Kateřinu Turkovou a na její místo nominoval Štěpána Pobudu;
Štěpán Pobuda – grantová politika klubu a hospodář klubu;
Petr Novotný a Jaromír Odvárka – správa stadionu, řízení kustoda a fungování
- stadionu + sportovní úsek – organizace závodů;
Kateřina Turková – zpráva Facebooku a webových stránek;
Ladislav Strnad;
v tomto složení bude výkonný výbor fungovat do volební valné hromadné
hromady klubu, jež by měla proběhnout na podzim roku 2022;
vedení klubu – Josef Šrámek, Štěpán Pobuda, Petr Šarapatka a Kateřina
Turková se v nejbližší možné době na návštěvě spořitelny a magistrátu na
vyřízení přístupu účtu a změny statůtárů klubu;
2. Kontrola úkolů z poslední schůze výkonného výboru klubu z 12.12.2021;
21/01/02
Akce přecházející na ředitele klubu: kontaktní osobou klubu je Petr Novotný:
- po obdržení faktury za energie zajistit včasné proplacení a předat k zaúčtování
- požadavky na změny topení zasílat panu Hampejsovi mailem
- přebírat od vedení restaurace Land hockey club faktury za obědy a zajistit
zaplacení a zaúčtování
- v únoru by se mělo provést vyvložkování odpadu - kontakt Jungr 602 342 193
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- v únoru by měla proběhnout oprava horní klece - kontakt Skála 602 374
251, Černý 732 915 348
21/01/03 TRVALÝ ÚKOL – GRANTOVÁ POLITIKA KLUBU;
Stávající předseda panJosef Šrámek informoval o podání:
a.) vyúčtování grantů energie 2021;
b.) podání nového grantu energie 2022;
c.) podání nového grantu Můj klub 2022;
d.) připojujeme i informaci o podání grantu PAS na pražského trenéra mládeže;
21/01/06 mistrovství ČR ve vícebojích 2022; Kandidatura byla úspěšná a MČR ve
vícebojích nám bylo předsednictvem ČAS dne 16.9.2021. Nyní je na pořadu dne – sestavit
organizační výbor, určit ředitele závodů a začít podnikat první kroky k pořadatelství;
21/03/01
výpověď kustoda stadionu Jana Fořta podepsána dohodou k 31.1.2022.
Výkonný výbor provedl seznámení s přihlášenými zájemci o toto místo, vybral
pravděpodobně nejvhodnějšího kandidáta – ředitel klubu Petr Novotný jej osloví s finanční
nabídkou a Petr Karlický připraví znění pracovní smlouvy. Pracovní skupina – Novotný,
Odvárka, Šarapatka vypracuje detailní pracovní náplň;
21/03/02
prodej stánku na občerstvení, který nejsme schopni provozovat a stává se
bohužel útočištěm bezdomovců – aktuálně zavařen a znepřístupněn. Místopředseda klubu
navrhl pověřit stávajícího kustoda stadionu Jana Fořta jeho prodejem za prémii 50% ceny
za odprodej, jež bude vyplacena až po odvezení stánku – výkonný výbor tento návrh
schválil;
21/03/05

INFORMACE O PŘEVZETÍ OBCHŮDKU S DRESY TEREZOU
MARKOVOU – domluvena inventura a příprava jak obchodu kamenného, tak
prodeje přes web, Domluvil 22.12.21 Petr Šarapatka;

3. pracovní body dnešní schůze – informace členů výboru;
22/01/02
V závěru schůze podal stávající předseda klubu Ing Josef Šrámek svou
rezignaci na pozici předsedy klubu;
22/01/03 Členové výkonného výboru klubu ještě znovu i formálně poděkovali
dlouholetému členovi a klíčové personě klubu panu Ladislavovi Kňákalovi, který odchází
zpět do svého rodného kraje za veškerou práci ve prospěch našeho klubu;
22/01/04
Certifikace větroměrů a kamer.
Certifikaci provádí Online System. Evidenci vede ČAS - zde si můžete zkontrolovat
platnost Vaší certifikace: https://online.atletika.cz/clenska-sekce/souteze/certifikovanazarizeni/
V případě že nemáte v evidenci cílovou kameru, kontaktujte O. Marešovou omaresova@atletika.cz a domluvte se na zanesení do systému.
Větroměr je možné zavézt v pátek nebo v sobotu 11. nebo 12. února do Stromovky na
MČR ve vícebojích a předat je tam Online systému, který si je odveze do Ostravy, provede
certifikaci a zase je na MČR žáků a žákyň 26.února ve Stromovce přiveze zpět.
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Cena je 2400,- bez DPH. Kdo by měl zájem o předání při MČR ve vícebojích, ať dopředu
informuje zástupce On line systemu, pana Boklažuka - email: boklazuk@onlinesystem.cz
, tel.- 602 574 041;
U větroměrů se to týká:
Větroměr ASK Slavia Praha
Větroměr ASK Slavia Praha
Větroměr ASK Slavia Praha

C.T.M. Praha 0612884 01.08.2021
C.T.M. Praha 0806605 22.02.2022
Timetronics 3/1/882 28.02.2022

22/01/04
informace pro rodiče přípravek k případným ,,refundacím oddílových
příspěvků:






příspěvku od zdravotní pojišťovny
příspěvku od zaměstnavatele
dále je možnost využít nějaké nadace:
Nadace Terezy Maxové https://nadaceterezymaxove.cz/
Česká olympijská nadace https://nadace.olympic.cz/o-nadaci-cov/
PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU ASK PRAHA PROBĚHNE VE
ČTVRTEK 10.2.2022 – místo bude upřesněno v pozvánce a programu další
schůze;
zapsal v Praze dne 18.1.2022

místopředseda klubu Petr Šarapatka;
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