ATLETICKÝ SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, Z.S.

Zápis
z 5. schůze výkonného výboru Atletického sportovního klubu Slavia Praha, z.s.,
konané dne 9. 5. 2022
Přítomni

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

Hosté

Cvetler Martin,

Schválení programu jednání:
1. kontrola a schválení zápisu z 4.schůze VV ASK Slavia 2022 – 5.4.2022;
2. kontrola úkolů k 9.5.2022;
3. různé – příspěvky a podněty členů výkonného výboru a kontrolní komise klubu;
1. Zahájení schůze v 19:45, odsouhlasení programu, kontrola a schválení zápisu
z 4.schůze VV ASK Slavia 2022 – 5.4.2022;
2. Kontrola úkolů k 9.5.2022:

22/01/01

Od 2.5.22 už oficiální změny ve spolkovém rejstříku. Nyní je další postup
změnit všechny přístupy k účtům, udělat změny v rejstříku skutečných
majitelů a vytvořit datovou schránku klubu;
(Pobuda, Šarapatka)

21/01/02

Akce přecházející na ředitele klubu: kontaktní osobou klubu je Petr
Novotný:
VYVLOŽKOVÁNÍ ODPADŮ – hotovo za účasti Šarapatka, Klesal v úterý
26.4.22. S firmou projednány i teoretické další kroky závislé na ekonomické
síle klubu;
OPRAVA KLECE NA VRHAČSKÉ LOUCE – v pondělí 25.4.22 zabetonovány
nové patky, s firmou pana Černého dohodnuto, že v úterý 10.5.2022 cca od
9:45 proběhne zkompletování a vyzdvižení klece tak, aby na ní mohly téhož
dne odpoledne proběhnout závody; Platba částečně vyřešena pronájmem
40 000Kč dojednaným s ASC Dukla Praha (realizoval Šarapatka, Skála,
Černý)
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21/01/06

mistrovství ČR ve vícebojích 2022; ředitel závodu– Ing.Vladimíra Kučera,
7.4.22 založeny propozice na webu ČAS,
4.5.2022 – od 15:00hod proběhla pracovní schůzka se zástupci ČAS –
kontrola připravenosti stadionu, přítomni Kučera, Šarapatka, Kňákal, Dinga,
Bor);
S vedením ČAS jsme se dohodli, že moderování mistrovství zvládneme ve
vlastní režii – Odvárka, Novotný z ČAS bude pouze DJ;
Výkonný výbor požádal zástupce výkonného výboru Jaromíra Odvárku a
Petra Karlického a převzetí funkce technického ředitele.

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;
Zásilka obdržena ve středu 4.5.2022; Zodpovědnou osobou za výdej dresů je
od 11.5.2022 oddílový trenér přípravky Ondřej Mach. Dne 12.5.2022 mu byly
odeslány seznamy dodaného materiálu. Za výdej dresů v měsících duben,
květen, červen, září a leden mu vystaveno odměnové DPP na částku 2000Kč
za každý z těchto měsíců. Organizace výdeje je pak už jen čistě na panu
Machovi;

22/03/03

Petr Novotný – vyhledal majitelé všech vjezdových karet od roku 2019
z nichž porovnáme přehled platících a ,,mrtvých duší“ a následně se
zaměříme na platby využívajících neplatičů……
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;
v souvislosti s tím bude firmě Termonta pronajata parkovací plocha pro
pracovní techniku ,,za závorou“ za částku 10 000Kč/měsíc;
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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;
dne 11.5.2022 byla odeslána faktura na dlužné částky;

22/04/03

vyškolení na práci s atletickou kanceláří resp.měřící kamerou;
Vyškolení proběhlo a výkonný výbor děkuje všem školitelům a vyškoleným.
Mechanismus vyplácení, dle tabulky v pokračování s určením zodpovědnosti
za výplatu odměn technickou četu – technický ředitel a všechno ostatní
ředitel závodu, v případě kanceláře a kamery pak v konzultaci s Kateřinou
Turkovou, která je zodpovědná za nominaci lidí na tyto pracovní
pozice……….

21/01/05 ÚKOL SPLNĚN - Petr Novotný vypracoval a výkonný výbor dnes odpřipomínkoval a schválil následující manuál pro
odměny za pořádní závodů na rok 2022;

do 3h
Ředitel (300)
tech. řed.(250)
Kamera (200)
Lékař (200)
Hlasatel (200)
Kancelář (200)
tech. četa (100)

800 Kč
600 Kč

6h
1 200 Kč
1 000 Kč

600 Kč

1 000 Kč

600 Kč

1 000 Kč

600 Kč

1 000 Kč

600 Kč
300 Kč

nad 9h
1 600 Kč
1 300 Kč
1 400 Kč
1 200 Kč
1 000 Kč

1 000 Kč

1 300 Kč

600 Kč

800 Kč

Různé:
22/05/01
po uplynutí zkušební doby požádal nový kustod stadionu pan Ondřej Klesal o
navýšení mzdy. V souvislosti s tím došlo i ke změně mzdového výměru šéftrenéra a
ředitele stadionu pana Petra Novotného. Sestavení obou nových mzdových výměrů
a jejich projednáním s výše jmenovanými zaměstnanci klubu byli pověřeni statutární
zástupci klubu – předseda klubu Petr Šarapatka a hospodář klubu Štěpán Pobuda;
5. schůze výkonného výboru ASK Slavia Praha, jež dnes přímo navazovala na valnou
hromadu jednoty SK Slavia Praha, byla ukončena ve 22:00hod;
Příští jednání výboru klubu proběhne po pořádání MČR ve vícebojích v úterý 7.6.22 od
19:00hod;
V Praze, dne 12.5.2022

zapsal předseda klubu
Petr Šarapatka;
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