ATLETICKÝ SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, Z.S.

Zápis
z 3. schůze výkonného výboru Atletického sportovního klubu Slavia Praha, z.s.,
konané dne 9. 3. 2022
Přítomni

Novotný Petr, Šarapatka Petr, Turková Kateřina, Strnad Ladislav,
Pobuda Štěpán;

Kontrolní komise Brazdová Kristina;
Omluveni

Šrámek Josef; Odvárka Jaromír, Karlický Petr,

Schválení programu jednání:
1. kontrola a schválení zápisu z 2.schůze VV ASK Slavia 2022 – 17.2.2022;
2. kontrola úkolů k 9.3.2022;
3. různé – příspěvky a podněty členů výkonného výboru a kontrolní komise klubu;
1. Zahájení schůze, odsouhlasení programu, kontrola a schválení zápisu
z 2.schůze VV ASK Slavia 2022 – 17.2.2022;
V tomto bodu apeloval řídící schůze - předseda klubu na všechny přítomné
s nezbytností zápisy ze schůzí číst a opravdu včas začít reagovat na zadané úkoly;
2. Kontrola úkolů k 9.3.2022:
22/01/01

výkonný výbor klubu a členové kontrolní komise berou na vědomí, že ve
středu 23.2.22 odevzdal předseda klubu materiál ,,Návrh na zápis změny
zapsaných údajů do spolkového rejstříku“ na Městském soudu v Praze –
Slezská 9; V pondělí 21.3.21 jsme zaplatili na základě výzvy uřednice
Svojanovské správní poplatek a nyní čekáme, až se změny objeví ve
spolkovém rejstříku a my budeme moci učinit další kroky;

21/01/02
Akce přecházející na ředitele klubu: kontaktní osobou klubu je Petr
Novotný:
- v únoru by se mělo provést vyvložkování odpadu - kontakt Jungr 602
342 193 Po pracovní schůzce s ředitelem SK panem Tomášem Plůchou dne
23.2.22 účast (Šarapatka, Novotný, Hampejz, Plůcha) dohodnuto okamžité
objednání zahájení prací na vyvložkování odpadu z ženských WC, další
projednávané body této schůzky jsou – přesunutí trafostanice pozemku
1854/10 a následná výstavba toalet pro využití při závodech na ASK Slavia
Praha, rekonstrukce teplovodu a nakloněné tartanové rovinky…..
- v únoru by měla proběhnout oprava horní klece - kontakt Skála 602 374
251, Černý 732 915 348 – opět dne 23.2.2022 pracovní schůzka – Novotný,
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Šarapatka, Skála, Klesal – dohodnut postup při reklamaci chybného
ukotvení sloupů-úkol kontaktovat pana Černého Petr Novotný, spojit se
s kladivářským
trenérem Dušanem Králem a domluvit detaily objednávky s ASC Dukla Praha –
přislíbil Skála – viz.mail z 23.2.22);
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 – Ing.Vladimír
Kučera a začít podnikat první kroky k pořadatelství;
(v souvislosti s tím – pracovní skupina – Novotný, Odvárka, Kučera, Klesal
provedla v pondělí 23.3.22 kontrolu závodního materiálu před letní sezonou
2022, byla zkontrolována regulérnost a správné hmotnosti náčiní,
nevyhovující kusy přeřazeny mezi tréninkový materiál a doplněn nový
závodní materiál ze zásob. Jaromír Odvárka domluvit a provést společně
s Michalem Šmahelem za přítomnosti kustoda stadionu Ondřeje Klesala i
kontrolu hardware i software měřícího a startovacího zařízení, včetně
funkčnosti všech venkovních přípojek);

21/03/02

odprodej odepsaného materiálu na občerstvení (použité lavičky za závodů,
party stany atd.), – je stále v řešení pod patronací bývalého kustoda stadionu
pana Jana Fořta – nepodaří-li se vyřešit do příští schůze, tak ,,darujeme za
odvoz“;

21/03/05

Oddílový obchod s dresy – Petr Novotný a Jaromír Odvárka provedli dne
23.2.22 za sportovní úsek inventuru dresů. Dále byl požádán člen výboru
Ladislav Strnad o stanovení filozofie a formy distribuce klubových dresů a
dalšího merchandisingu klubového zboží;
Na základě poptávek i u firem Atex, Nike a Joma budeme i v roce 2022 i
nadále pokračovat v dodávce dresů od stávajícího dodavatele – SPORTIVO
PRINT s.r.o. Na základě výše uvedených informací byla dne 25.3.22
odeslána objednávka nových dresů;

22/03/02

Předseda klubu Petr Šarapatka byl výkonným výborem klubu pověřen
k oslovení všech oddílových trenérů o vybrání klubem uhrazeného
startovného z VEŘEJNÝCH ZÁVODŮ HALOVÉ SEZONY 2022 a Vánoční
haly žactva ve svých tréninkových skupinách;
Seznamy závodících a vybrané prostředky odevzdat do 4.3.2022 šéftrenérovi
klubu panu Petrovi Novotnému; Vše zveřejněno 23.2.22
Poprosit kontrolní komisi o kontrolu plateb na účtu a na příští schůzi
Petr Novotný odevzdat seznam platičů;
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22/03/03

Výkonný výbor dává na vědomí držitelům všech 80ks
vjezdových karet pro vjezd do areálu SK Slavia Praha jimiž disponuje náš
klub, že je třeba do konce února 2022 uhradit platbu 500Kč za užívání
těchto vjezdových karet i v roce 2022. Platbu 500Kč, místo konstantního
symbolu celé číslo Vaší vjezdové karty a do textové poznámky uvést: ,,jméno
držitele + VJEZDOVÁ KARTA“ Vše zveřejněno 23.2.22
Poprosit kontrolní komisi o kontrolu plateb na účtu a na příští schůzi
Petr Novotný odevzdat seznam platičů;
U nových karet – je nákup karty za 300Kč + roční parkovné, které je
třeba každoročně obnovovat je 500Kč;

22/03/04

Vzhledem k opakované chybě nepřihlášení štafet na závod MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY JEDNOTLIVCŮ pověřuje výkonný výbor šéftrenéra
Petra Novotného za sportovní sekci vždy, mimo zajištění dopravy a
ubytování, i přihlášením všech štafet v mužských i ženských složkách
v kategoriích dorost, junioři, U23 a dospělí. V kategorii žactva je pak
přihlášením pověřena dvojice vedoucí SpS pan Marek Čepelák a Ondřej Šíp;

3.různé–příspěvky a podněty členů výkonného výboru a kontrolní komise klubu;

22/03/05

Uzávěra teplé vody v celém areálu SK Slavia Praha od 15.7. do 8.8.2022;

22/03/06

Bedřich Skála – pronájem skladu, po dvou letech odbydlených za
rekonstrukci skladu, přípojku elektřiny, nové dveře a opravu prostoru
pokladen, jsme se dne 8.3.22 dohodli na formě pronájmu hmotným plněním,
za rok 2022.

22/03/07

dne 9.3.22 pracovní schůze – Šarapatka, Novotný, Odvárka, Kučera
příprava soutěží družstev – proběhla osobní trenéři předají návrhy a zejména
vyplněné růžové hostovací kartičky předsedovi, který zajistí jejich další
distribuci;;
dne 21.3.22 – proběhla pracovní schůzka – Šarapatka, Novotný, Odvárka,
Pobuda k vypsání klubových VZ na letní sezonu 2022-přehled závodů
odevzdán STK PAS – ke zvážení vysoká nákladovost VZ žactva
požadovaných vedoucím SpS panem Markem Čepelákem;

22/03/08

Dne 16.3.22 byl seznámen náš klub s návrhem představenstva SK Slavia
Praha na revizi smlouvy a výpůjčce našeho stadionu s konstatováním, že
navržené změny této smlouvy jsou pro náš klub formulovány velmi
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nevýhodně a o přesném znění smlouvy budeme dále jednat – pracovní
skupina – Šarapatka, Novotný, Pobuda;
22/03/09
Dne 17.3.22 obdržel náš klub od vedení SK Slavia návrh na
elektronickou valnou hromadu jednoty, s hlasováním o pronájmu části letního
plaveckého areálu na Padel sport, znění celého návrhu vnímáme jako
značně nevýhodné pro celé SK Slavia Praha a proto bylo 8 zástupců našeho
klubu vyzváno k negování tohoto návrhu mimořádné valné hromady SK
Slavia Praha;
22/03/10
dne 22.3.2022 byl náš klub vyzván úřednicí NSA paní Barborou
Abrahamovou k upřesnění některých položek odevzdaných ve vyúčtování
dotace ,,Můj klub 2021.“ To jsme dne 24.3.22 podali, ale obratem jsme
obdrželi negativně vyznívající stanovisko – výkonný výbor v úzké spolupráci
s naším externím spolupracovníkem v grantové problematice panem Karlem
Malým bude tuto situaci primárně řešit.
PŘÍŠTÍ SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU ASK PRAHA PROBĚHNE VE STŘEDU
5.4.2022 – od 19:00 v prostoru regenerace

zapsal v Praze dne 11.3.2022 a dne 24.3.2022 doplnil
předseda klubu Petr Šarapatka;
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