ATLETICKÝ SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, Z.S.

Zápis
z 4. schůze výkonného výboru Atletického sportovního klubu Slavia Praha, z.s.,
konané dne 5. 4. 2022
Přítomni

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

Kontrolní komise Brazdová Kristina, Karlický Petr;
Hosté

Cvetler Martin, Čepelák Marek;

Omluveni

Šrámek Josef, Odvárka Jaromír, Novotný Petr,

Schválení programu jednání:
1. kontrola a schválení zápisu z 3.schůze VV ASK Slavia 2022 – 9.3.2022;
2. kontrola úkolů k 5.4.2022;
3. různé – příspěvky a podněty členů výkonného výboru a kontrolní komise klubu;
1. Zahájení schůze v 19:15, odsouhlasení programu, kontrola a schválení zápisu
z 3.schůze VV ASK Slavia 2022 – 9.3.2022;
2. Kontrola úkolů k 5.4.2022:

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:
VYVLOŽKOVÁNÍ ODPADŮ – kontakt Jungr 602 342 193.
Stav 7.4.22 proběhlo zrekognoskování stavu kamerou, v týdnu 11.- 17.4.22
proběhne vyvložkování první části odpadu z ženských toalet;
OPRAVA KLECE NA VRHAČSKÉ LOUCE - kontakt Skála 602 374 251, Černý 732
915 348, pracovní schůzka 5.4.22 s vedoucím ASC Dukla Praha panem Jiřím
Šimicem, dohodnuta oprava na týden 11.-17.4.22;

21/01/06

mistrovství ČR ve vícebojích 2022; odsouhlasení ředitele závodu–
Ing.Vladimíra Kučera, 7.4.22 založeny propozice na webu ČAS,
4.5.2022 – od 15:00hod pracovní schůzka se zástupci ČAS – kontrola připravenosti
stadionu;
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S vedením ČAS jsme se dohodli, že moderování mistrovství zvládneme ve vlastní
režii – Odvárka, Novotný, Kučera ???
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

Na základě výsledků inventury objednána nová zásilka dresů od firmy
– SPORTIVO PRINT s.r.o. Dne 7.4.22 uhrazena zálohová faktura;
Od obdržení nové zásilky bude prodej dresů po 1000Kč pro všechny s výjimkou
prvoligového družstva žen a extraligového družstva mužů;

22/03/02

Již druhý měsíc trvá vybrání klubem uhrazeného startovného
z VEŘEJNÝCH ZÁVODŮ HALOVÉ SEZONY 2022 a Vánoční haly žactva
v jednotlivých tréninkových skupinách – závodníci kteří nebudou mít tyto prostředky
uhrazeny nebudou připuštěni ke startu na veřejných závodech ani přihlášeni klubem
k jakékoliv mistrovské soutěži;
Poprosit kontrolní komisi o kontrolu plateb na účtu a na příští schůzi Petr
Novotný odevzdat seznam platičů;

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 vydaných a zaplacených karet;
U nových karet – je nákup karty za 300Kč + roční parkovné, které je třeba
každoročně obnovovat je 500Kč;

22/03/05

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

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 nevýhodně a o přesném
znění smlouvy budeme dále jednat – pracovní skupina – Šarapatka, Novotný,
Pobuda;
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22/03/09

9.5.22 od 17:30 – mimořádná VH SK Slavia Praha – Šrámek, Šarapatka, Turková,
Karlický, Pobuda, Odvárka, Novotný;
28.4.2022 – valná hromada pražského atletického svazu od 17:30 hod máme 3
delegáty, udělat delagaci – kdo Šarapatka, Šíp, Šrámek;

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

22/04/01 -

inventura stavu tréninkového nářadí a náčiní – důvod krádeže v posilovně (žíněnky,
osa, uzávěry, kotouče, malé překážky …..)- Novotný, Odvárka, Klesal;

22/04/02

Dotáhnout platbu za energie za rok 2021 - Aladin – nájem za energie;

22/04/03

zájemci o vyškolení na práci s atletickou kanceláří resp.měřící kamerou;
kancelář

kamera

Machotka Dominik
Kavanová Kateřina
Caldrová Eva
Veselý Lukáš
Vilhelmová Lia
Navrátilová Barbora
Migová Kristýna
Janků Valerie

Machotka Dominik
Kavanová Kateřina
Caldrová Eva
Veselý Lukáš
???
Navrátilová Barbora
Migová Kristýna
Janků Valerie

Kačka ve spoluráci s Jaromírem Odvárkou popř. Kristinou Brázdovou, domluví termín vyškolení
ideálně souběžně s dubnovými VZ žactva (mimo termín soustředění 13.-26.4.22);

zapsal v Praze dne 7.4.2022

předseda klubu Petr Šarapatka;
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