ATLETICKÝ SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, Z.S.

Zápis
z 6. schůze výkonného výboru Atletického sportovního klubu Slavia Praha, z.s.,
konané dne 8. 6. 2022
Přítomni

Šarapatka Petr, Strnad Ladislav, Pobuda Štěpán, Odvárka Jaromír,
Novotný Petr,

Hosté

Cvetler Martin,

Omluveni

Turková Kateřina, Šrámek Josef,

Schválení programu jednání:
1. kontrola a schválení zápisu z 5.schůze VV ASK Slavia 2022 – 9.5.2022;
2. kontrola úkolů k 8.6.2022;
3. různé – příspěvky a podněty členů výkonného výboru a kontrolní komise klubu;
1. Zahájení schůze v 18:45, odsouhlasení programu, kontrola a schválení zápisu
z 5.schůze VV ASK Slavia 2022 – 9.5.2022;
2. Kontrola úkolů k 8.6.2022:

21/01/06

mistrovství ČR ve vícebojích 2022; ředitel závodu– Ing.Vladimíra Kučera,
ÚKOL SPLNĚN,
Výkonný výbor klubu konstatoval prakticky nulovou ziskovost této třídenní
akce pro pořádající klub na území hl.m. Prahy. Dotace ČAS pokryje prakticky
veškeré náklady na uspořádání – rozhodčí, management, technickou četu a
tiskoviny, ale opotřebení stadionu, náčiní (např.polámané tyčkařské laťky,
ztracený oštěp atd.), úklid, energie, hygiena, to vše už jde na vrub
pořadatele;
Dle informace ředitele závodů je v řešení policie ČR i nadměrný hluk, jež byl
na udání měřen na stadionu v průběhu závodu. Režie zvukové kulisy DJ
opakovaně a před svědky nereagoval na výzvy ředitele ke ztlumení hudby;

21/03/02

odprodej odepsaného materiálu na občerstvení se konečně dne 10.6.2022
podařilo dotáhnout ke zdárnému konci. 50% zisku dostane na základě bodu
21/03/02 zápisu ze 3.schůze výkonného výboru PAS v roce 2021 – 21.12.21
zprostředkovatel pan Jan Fořt a zbylých 50% bude použito na zpětné
přivaření odříznutého zábradlí;
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21/03/05

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;
*zajistit přesunutí účtu Svojanovská – Mach“;

22/03/03

Petr Novotný – vyhledal majitele všech vjezdových karet od roku 2019
z nichž porovná přehled platících a ,,mrtvých duší“ a následně se zaměříme
na platby využívajících neplatičů resp.vrácení vjezdových karet u bývalých
členů klubu, kteří již tyto nevyužívají;
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;

22/04/01 -

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

22/04/02

Dotáhnout platbu za energie za rok 2021 - Aladin – nájem za energie;
dne 11.5.2022 byla odeslána faktura na dlužné částky;

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

22/06/01

s koncem II. čtvrtletí 2022 je třeba vystavit další fakturu za pronájem firmě
Sportvia;

22/06/02

do 5.7.2022 je třeba připravit a odevzdat vyučtování grantu za rok 2021 PAS
– v součinnosti, dle pokynů zaslaných zvláštním vysvětlujícím mailem Štěpán
Pobuda a Karel Malý;

22/03/04

výkonný výbor připomíná zodpovědným trenérům bod 22/03/04 ze 3.schůze
výkonného výboru klubu konané 9.3.2021:
,,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
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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;“
22/06/03

za sekci ,,správy stadionu“ zjistí do příští schůze výkonného výboru pan
Jaromír Odvárka - cenu fukaru na sušení rukou a možnost jeho zapojení;

22/06/04

oprava na MČR poškozených větroměrů – budou předány zástupcům firmy
on-line systém ideálně při MČR dospělých v Hodoníně k opravě přes
prázdniny (možnost opravy zajistil a domluvil pan Ladislav Kňákal, jemuž za
to samozřejmě moc děkujeme);
Doprava autobusem do Hodonína – Odvárka, Novotný;

22/06/05

výkonný výbor pověřil ředitele klubu pana Petra Novotného dojednáním
pronájmu na pražskou veteraniádu pořádanou dne 23.7.22 (pořadatel byl
upozorněn, že v tomto období nepoteče na stadionu teplá voda) panem
Josefem Vonáškem na 15000kč;

22/06/06

výkonný výbor klubu byl informován ředitelem klubu panem Petrem
Novotným a dojednaných pronájmech: 3.7.-17.7.2022 – letní fotbalová škola
SK Slavia Praha + Juventus Turín;
Konec schůze v 19:45 hod;

Příští schůze výkonného výboru 1.7.2022 po pražských memoriálech – upřesní Jaromír
Odvárka, narozen 3.7.2022;
V Praze, dne 8.6.2022

zapsal předseda klubu
Petr Šarapatka;
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