Spartak Choceň, oddíl softballu a baseballu
Podhomolí 1552, 565 01 Choceň
IČ: 15030628 DIČ: CZ15030628

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň
[clubhouse – Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016]
Přítomní členové (VV):

Chocholouš Vladimír, Novotný Petr, Zeman Petr, Podhájecký Pavel,
Příhoda Jiří (do 18:35) a Šrut Martin

Omluvení členové (VV):

Sopoušková Šárka

Přítomní hosté:

Záruba Lukáš, Jansa Jakub (do 16:45) a Přívratská Martina

Omluvení:

Eliáš Jiří

Schůze začala ve 16.00.

Program:
1) Úvod [zodpovídá: Pavel Podhájecký]
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání VV (navrženi: Pavel Podhájecký – zapisovatel a
Jiří Příhoda – ověřovatel) [zodpovídá: Pavel Podhájecký]
3) Stav změn názvů spolků – změny názvů, příprava stanov [zodpovídá: Vladimír Chocholouš]
4) Předběžný návrh TERMÍNOVÉ LISTINY (schválení akcí na rok 2016) [zodpovídá: Petr Novotný]
5) Trenérské zajištění mládežnických družstev (schválení rozdělení trenérů) [zodpovídá: Martin Šrut]
6) FINANČNÍ POLITIKA KLUBU – cestovné, člen. příspěvky, ... [zodpovídá: Jiří Příhoda]
7) Zpráva ze schůze 1. LIGY a STK ČBA (15. ledna 2016) [zodpovídá: Martin Šrut]
8) Vznik baseballového oblastního svazu – REGION SEVEROVÝCHOD [zodpovídá: Pavel Podhájecký]
9) LITTLE LEAGUE 2016 – Region SEVEROVÝCHOD (výběry, termín. listina) [zodpovídá: Petr Zeman]
10) Závěr a návrh termínu příští schůze VV [zodpovídá: Pavel Podhájecký]
Zápis:

1) Jednání Výkonného výboru přítomno 6 členů VV, jednání je usnášeníschopné.
2) Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. Navrženi: Pavel Podhájecký – zápis a Jiří Příhoda – ověření. Oba
kandidáti jednohlasně zvoleni.
3) Vladimír Chocholouš přednesl aktuální situaci se změnou názvu spolku. Jednání s právníkem stále probíhají, vč.
přípravy stanov klubu, které budou následně zaslány na MV. Pavel Podhájecký pověřen dodáním veškerých
podkladů z VVH klubu, která proběhla 12. prosince 2015. Vladimír Chocholouš pověřen dojednáním souhlasu
s umístěním sídla na adrese: U Koupaliště 1724, 565 01 CHOCEŇ (adresa softballového a baseballového areálu).
4) Projednán současný stav příprav TERMÍNOVÉ LISTINY KLUBU na rok 2016. Přípravu zajišťuje Petr Novotný ve
spolupráci s Pavlem Podhájeckým a Petrem Zemanem.
AKTUÁLNĚ:
•

Již jsou známy termíny oficiálních akcí pod hlavičkou ČSA: 14. června 2016 – Finálový turnaj Základních
škol 5. – 9. tříd v beeballu (turnaj dotován ČSA), 18. června 2016 – 5. kolo 2. teeballové ligy. Obě akce
budou využity k představení teeballu a zejména celého klubu širší veřejnosti. Pavel Podhájecký pověřen
kompletním zajištěním a záštitou obou turnajů a dále rezervací ROADSHOW (ČBA) a pálkařského tunelu
(ČSA) + radaru se zobrazovacím zařízením (ČSA).
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Dalšími termíny 2. teeballové ligy 2016 jsou: 1. kolo (9.4.) – Praha, 2. kolo (23.4.) – Sezimovo Ústí, 3. kolo
(7.5.) – Chomutov, 4. kolo (28.5.) – Merklín a 6. kolo (17.9.) – Havlíčkův Brod. Finálový turnaj proběhne
v Chomutově, ve dnech 7. až 9. října 2016. Účast si zajistí 6 týmů (ze 6) z Extraligy teeballu a první 2 týmy
po základní části 2. teeballové ligy. První tým po základní části 2. teeballové ligy postupuje do Extraligy pro
sezónu 2017, kde vystřídá 6. tým po ZČ v sezóně 2016.
23. dubna 2016 proběhne na hřišti tradiční závod v triatlonu ORLICE CUP 2016 (pro akci je rezervován celý
areál). Petr Novotný je pověřen koordinací s pořadateli závodu.
28. až 29. května 2016 proběhne na hřišti druhý ročník slowpitchového turnaje TÁHLIÁDA 2016. Letošní
ročník bohužel není zařazen do České slowpitchové ligy 2016, přesto však to opět bude zajímavá akce na
našem hřišti. Od pořadatele – tým TÁHLA nám byla nabídnuta možnost se turnaje zúčastnit s vlastním
týmem. Petr Novotný a Vladimír Chocholouš pověřeni dojednáním podmínek pronájmu hřiště.
VÝCHODOČESKÁ LIGA ŽEN (softball), prozatím jsou známé pouze hrací dny: 23.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5.,
4.6., 18.6., 3.9., 10.9., 17.9. + play-off v říjnu. Pavel Podhájecký pověřen koordinací družstva žen a
dojednáním možných domácích zápasů s Ředitelem ligy – Mgr. Pavel Kučera (Falcons Hradec Králové).
1. LIGA MUŽŮ (baseball), již potvrzená termínová listina, která je nyní do konce února bezplatně
k dispozici pro překládání utkání. Hrací dny: 9.4. (Třebíč), 16.4. (Liberec), 23.4. (Domažlice), 1.5. (doma se
Spáleným Poříčím), 15.5. (Praha – Troja), 22.5. (doma s Hlubokou), 29.5. (Blansko), 5.6. (doma
s Jabloncem) a 12.6. (doma s Frýdkem-Místkem). Play-off/play-out zatím termíny nejasné, není jisté na
jakém místě v tabulce po ZČ skončíme. 1. – 6. tým hraje se 7. a 8. týmem z Extraligy baráž o Extraligu
(první 4 týmy postupují do EXL 2017) a 7. – 10. tým hraje PLAY-OUT.
26. – 28. srpna 2016 proběhne tradiční – již 22. ročník SLOWPITCH CUPU v Chocni. Pořadatelství pověřen
Lukáš Záruba.

Petr Novotný pověřen zaškolením Tomáše Mládka – Správce Areálu na pozici koordinátora termínové listiny
klubu a aktualizací kalendáře klubových akcí na GOOGLE KALENDÁŘI.
5) Všem přítomným byl představen model rozdělení trenérů a asistentů k jednotlivým kategoriíM, aby bylo rozdělení
více rovnoměrné a odpovídající dané kategorii. Níže uvedený návrh byl schválen – jednohlasně.
TRENÉŘI MLÁDEŽE (dle kategorií):
PŘÍPRAVKA – U7 / U9: Petr Zeman (Šéftrenér), Lukáš Záruba, Šárka Sopoušková a Martin Dobruský (asistent)
T-BALL – U10: Pavel Podhájecký (Šéftrenér), Lukáš Záruba, Petr Zeman a Šárka Sopoušková
ŽÁCI – U11: Jakub Jansa (Šéftrenér), Miloš Andrle, Martina Přívratská, Lada Nádeníková a Pavel Urban
KADETI – U15: Martin Šrut (Šéftrenér), Martin Urbánek a Filip Kudláček
ŽENY: Pavel Podhájecký (Šéftrenér), Milan Bečička (Hlavní trenér) a Jiří Eliáš (Asistent trenéra)
Od března 2016 vznikne nová tréninková skupina – SOFTBALL, pod vedením Šéftrenéra žen – Pavla Podhájeckého.
Předběžně se počítá s 1 tréninkem týdně (prozatím navržena STŘEDA 17.00 – 19.00). Trénink bude zaměřen
zejména na základy softballu. Po dohodě lze program uzpůsobit a lze zapojit více prvků: PÁLKAŘSKÝ TRÉNINK,
NADHAZOVACÍ TRÉNINK, popř. TRÉNINK PRO CHYTAČE. Pavel Podhájecký pověřen představením programu
trenérů softballu a družstvu žen.
6) Projednán návrh Pavla Podhájecký, který členům VV zaslal dokument: FINANČNÍ POLITIKA KLUBU – NAKLÁDÁNÍ
S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY. V současné době v předložené podobě není možné dokument aplikovat na fungování
klubu a to zejména proto, že klub nevlastní žádný účetnický systém. Kompletní dokument byl upraven pro letošní
sezónu.
Pavel Podhájecký pověřen přepracováním dokumentu dle připomínek členů VV a předložením na příští schůzi
VV k možné poslední korekci a příp. schválení pro rok 2016.
Vladimír Chocholouš pověřen jednáním s právníkem na téma zápůjční/zálohové smlouvy s jednotlivými členy
klubu, pro potřeby zapůjčení dresu a ostatního vybavení klubu a dále pověřen zasláním klubového loga „CH“
Lukáši Zárubovi, pro potřeby poptávky výroby nových klubových čepic.
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Lukáš Záruba a Petr Zeman pověřeni poptávkou výroby čepic a oblečení (pro stejnokroj klubu – čepice, triko,
podkolenky, mikiny a bundy).
7) Martin Šrut a Jiří Příhoda přednesli závěry ze schůze 1. LIGY s vedením ČBA, která proběhla 15. ledna 2016. Na
schůzi došlo k výraznému posunu v systému soutěže a kompletní změna systému a termínové listiny je nyní velmi
výhodná pro náš klub, jelikož se vrací k systému rozlosování pořadatelství. Výkonný výbor jednohlasně schválil
účast družstva mužů v 1. LIZE mužů (dříve ČML) pro sezónu 2016.
Pavel Podhájecký pověřen zasláním přihlášky do soutěže na STK ČBA.
Jiří Příhoda pověřen dojednáním překladů dvoujutkání dle dohodnutého modelu: zápasy č. 357 a 358 se
Sokolem Hluboká n. V. z 22.5. (13:00, 16:00) přesunout na 21.5. (možné večerní utkání – 16:00 a 19:00),
dále zápasy č. 379 a 380 s Bleskem Jablonec z 5.6. (13:00, 16:00) na 4.6. (opět nejlépe večerní utkání od
16:00 a 19:00) a zápasy č. 389 a 390 s Klasikem Frýdek-Místek z 12.6. na 11.6. (večer – 16:00 a 19:00). U
všech utkání je nutný souhlas soupeře a STK ČBA.
Administrativní podporou při překládání utkání je pověřen Pavel Podhájecký.
Martin Šrut pověřen podat žádost o sponzorskou jízdu autobusem ve firmě IVECO ČESKÁ REPUBLIKA, jako
první volba data zvolen výjezd do Domažlic – 23. dubna 2016.
Pavel Podhájecký pověřen administrativním zajištěním hostování Tomáše Strnada do Chocně a dojednáním
hostování několika hráčů z klubu Cannibals Šumperk do Chocně (obojí do soutěže – 1. LIGA) a
zaregistrováním Jana Pilce u ČBA.
Jiří Příhoda pověřen uspořádáním schůze družstva mužů, pro potřeby zajištění Realizačního týmu mužů,
zejména obsazení pozice Hlavního trenéra.
8) Pavel Podhájecký informoval členy VV se situací vzniku baseballového oblastního svazu pro Východní Čechy a
Liberecký kraj – Region SEVEROVÝCHOD. Do Výkonného výboru byl navržen Pavel Podhájecký (pozice Předsedy) a
na funkci Regionálního manažera pro LITTLE LEAGUE byl navržen Petr Zeman. Oba s kandidaturou souhlasí. Na
Parlamentu ČBA budou schváleny stanovy pobočných spolků – Regiony ČBA a následně budou ustanoveny oblastní
baseballové svazy. VV jednohlasně schvaluje kandidaturu Pavla Podhájeckého na funkci Předsedy Regionu
SEVEROVÝCHOD a umístěním sídla RSV na adrese U Koupaliště 1724, 565 01 CHOCEŇ. Vladimír Chocholouš
pověřen dojednáním souhlasu s umístěním sídla na Městském úřadě v Chocni, jelikož je majitelem pozemku
softballového a baseballového areálu v Chocni. Pavel Podhájecký pověřen jednáním s Předsedou ČBA, Petrem
Ditrichem nad podmínkami oblastního baseballového svazu – Region SEVEROVÝCHOD.
9) 6. března 2016 proběhne výběrový kamp (DRAFT) do regionálních výběru LITTLE LEAGUE (v kategorií Little League,
Junior League a Senior League). Náš klub tuto akci zajišťuje jako pořadatel. Jednodenní kemp/DRAFT proběhne ve
sportovní hale ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni. Poplatek za pronájem haly bude pokryt účastníky kempu. Petr Zeman
a Pavel Podhájecký pověřeni záštitou akce a kompletním zajištěním pořadatelství. Další soustředění (1. venkovní)
proběhne opět u nás v Chocni (na hřišti) o víkendu 9. – 10. dubna 2016. Petr Zeman pověřen záštitou akce a
kompletním zajištěním pořadatelství.
Pavel Podhájecký je pro tuto akci omluven z důvodu jeho účasti na 1. kole 2. ligy juniorek v softballu. V roce 2016
v této soutěži bude zastávat funkci Ředitele ligy pro ČR.
10) V diskuzi byl projednán projekt nového ozvučení na hřišti.
Jiří Příhoda pověřen přípravou rozpočtu pro zajištění asymetrického audiosystému, ve spolupráci s Janem
Svěrákem.
Lukáš Záruba pověřen přípravou projektu – CHOCEŇSKÁ SLOWPITCHOVÁ LIGA (obnovení tradičních setkání
bývalých, ale i současných hráčů, hráček, trenérů, ale i širší veřejnosti – při této příležitosti by vznikla otevřená
městská soutěž ve smíšeném slowpitch softballu).
Petr Novotný pověřen rozesláním sdělení o REGISTRACI OZNÁMENÍ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI, pro potřeby
tvorby soupisek, registrací u ČBA/ČSA ad.
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Petr Novotný pověřen přípravou oceněních (plakety, drobné upomínkové dárky) pro bývalé hráče, hráčky,
trenéry, dále partnery kluby i podporující rodiče.
10) Po dohodě členů VV byl navržen termín příští schůze VV, a to na 21. února 2016 od 17.00 hod. prostorách
CLUBHOUSE NA HŘIŠTI.

Schůze ukončena v 19.15.

Zapsal: Podhájecký Pavel

..............................................

Ověřil: Příhoda Jiří

..............................................
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PŘÍLOHA č. 1
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ – interní předpis
(Spartak Choceň, oddíl softballu a baseballu)
1. Všeobecné pokyny:
Metodický pokyn obsahuje zevrubné informace o všech procesech nakládání s finančními
prostředky včetně deskripce jednotlivých dokladů a jejich případných vzorů.
S finančními prostředky Spartaku Choceň, oddílu softballu a baseballu (dále jen klubu) se
nakládá hospodárně a výlučně ve prospěch účelu, pro nějž jsou alokovány.
Preferovaným způsobem platby je hotovostní styk.
S finančními prostředky jsou oprávněni nakládat k tomu určené osoby, a to zejména:
- členové Výkonného Výboru klubu (dále jen VV) a pověření pracovníci sekretariátu klubu
- vedoucí jednotlivých týmů, popř. Šéftrenéři družstev či schválení zástupci klubu
Na základě žádosti je gestor akce oprávněn k vyzvednutí zálohy na danou akci, popř. nákup
materiálu. O zálohu je třeba požádat minimálně 10 pracovních dní před zahájením akce
k Hospodáři klubu – Jiří Příhoda. Peněžní záloha je možná pouze v české měně a nejvýše do
hranice 5.000,- Kč. Vyúčtování zálohy je opět provedeno v české měně.
Vyúčtování zálohy včetně veškerých dokladů finančních operací je předáno nejpozději do 14ti
dnů od ukončení akce ke schválení Hospodáři klubu a poté k zaúčtování. Pokud ze
závažných důvodů tento termín nelze dodržet, je nutné v dostatečném časovém předstihu před
uplynutím tohoto termínu požádat o prodloužení termínu.
Uvedení nepravdivých údajů v předloženém vyúčtování je důvodem pro vrácení celého
finančního příspěvku, poskytnutého na příslušný účel.
Vyúčtování potvrzuje statutární klubu, jenž zodpovídá za správnost a úplnost předloženého
vyúčtování vůči příslušným orgánům státní správy.
Vyúčtování se provádí na formuláři ”Vyúčtování akce”, který obdrží oprávněná osoba na
sekretariátu klubu (CLUBHOUSE).
Vyúčtování každé akce musí obsahovat následující informace:
- průvodní zpráva obsahující název akce, místo akce, termín akce a sumarizaci příjmů a
nákladů
- evidence všech příjmů včetně dokladů
- evidence všech výdajů včetně dokladů
- soupis účastníků akce
Průvodní zpráva včetně soupisu účastníků akce, evidence příjmů a výdajů bude odevzdána
v listinné podobě, po dohodě s Hospodářem i v elektronické podobě.
Všechny doklady musí být čitelné a musí být zřejmé, k jakému účelu byl doklad vystaven,
či jak platba souvisí s účelem dané akce. Pokud o této věci nevypovídá sám doklad (např.
paragon) je nutné tuto informaci doplnit (např. ceny, materiál apod.).
Všechny daňové doklady musí být očíslovány, seřazeny vzestupně a popř. nalepeny na
samostatný papír. Zvlášť musí být seřazeny příjmové doklady a zvlášť výdajové doklady.
Ve vyúčtování se mohou objevovat následující typy účetních dokladů:
– zjednodušené a běžné daňové doklady
– cestovní příkazy
– dohody o provedení práce a o provedení činnosti
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– jiné doklady na základě zvláštního ujednání
Schvalování úhrady faktur a jiných finančních dokladů:
do 2.000,- Kč = účetní klubu je pověřena úhradou, Hospodář klubu musí být
informován o veškerých tocích
nad 2.000,- Kč = úhrada podléhá schválení Hospodářem klubu

2. Cestovní příkazy:
Cestovní náklady se proplácejí na základě řádně vyplněného cestovního příkazu.
Cestovní příkaz (CP) slouží jako podklad k úhradě cestovních nákladů. Formulář je k dispozici
na webu klubu. Nelze použít jiné typy CP, pouze vzorový formulář CP. Klub proplácí pouze
takové cestovní výdaje, které souvisejí s realizací zabezpečované akce.
CP musí být řádně a čitelně vyplněn a podepsán ve všech potřebných kolonkách. CP musí
obsahovat veškeré náležitosti, podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve
znění pozdějších předpisů. Nedodržení výše uvedeného může znamenat s ohledem na řádné
vedení účetnictví odmítnutí proplacení CP.
CP lze vyplácet pouze v českých korunách.
Jízdné se poskytuje v ceně jízdenky, účastníci akce jsou povinni použít nejhospodárnější
způsob dopravy s ohledem na vzdálenost, čas a výběr dopravních prostředků.
V případě použití dopravy soukromého motorového vozidla jsou stanoveny následující sazby:
- osobní automobil: 3,- Kč za km
- šesti až devítimístné dodávkové vozidlo: 6,- Kč za km
Stravné se neproplácí.
Kapesné se neproplácí.

3. Mzdy, odměny a jiné doklady:
Prostředky mohou být poskytnuty na základě uzavřené Dohody o provedení práce (DPP),
Dohody o pracovní činnosti nebo na základě faktury (v případě fyzické osoby). DPP, DPČ
musí být uzavřena v souladu s platnými právními předpisy a musí obsahovat všechny povinné
náležitosti. Vzor DPP, DPČ je k dispozici v sekretariátu klubu (clubhouse na hřišti). O přidělení
odměn na základě DPP, DPČ či faktur rozhoduje VV.
Mzdové prostředky mohou být popř. doloženy jiným prokazatelným způsobem, ze kterého
bude patrné komu, kolik, zač a na co byly prostředky vyplaceny (např. výplatnice v případě
odměn rozhodčích).
O jiných formách odměn rozhoduje Předseda klubu v souladu s právními předpisy.
O uznatelnosti jiných dokladů na základě zvláštního ujednání rozhoduje Hospodář klubu v
souladu s právními předpisy.

Spartak Choceň, oddíl softballu a baseballu
Podhomolí 1552, 565 01 Choceň
IČ: 15030628 DIČ: CZ15030628

4. Členské příspěvky klubu:
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

U7 (přípravka):
U8 a U9 (přípravka):
U11 (žáci):
U13 (ml. kadeti):
U15 (st. kadeti):
MUŽI (baseball):
ŽENY (softball):

trenéři všech kategorií:

500,- Kč / rok

500,- Kč / rok
1.000,- Kč / rok
1.500,- Kč / rok
1.500,- Kč / rok
2.000,- Kč / rok
1.500,- Kč / rok
0,- Kč / rok

Součástí členských příspěvků (členové klubu) je zápůjční smlouva (vratná záloha: 500,- Kč).
Záloha bude použita jako zástava za vybavení klubu: klubový dres (triko + kalhoty + pásek) a
ostatní vybavení klubu (trenérské vybavení – dres, šusťáková bunda, pásek, hráčské vybavení
– pálky, rukavice, helmy, ad.).
V ceně členských příspěvků u mládeže do 15 let je:
1x čepice (s klubovým logem), 2x triko (s klubovým nápisem – Orli, Orlice, Orlíci) a 1x
podkolenky (s klubovým logem). Vše bude vždy vydáno na každou sezónu.
V ceně členských příspěvků u trenérů je:
2x triko (s klubovým logem a nápisem „COACH“), 1x čepice (s klubovým logem)
Platba členských příspěvků probíhá dle modelu z roku 2015. Veškeré příspěvky vybírají vedoucí
jednotlivých družstev, kteří následně veškeré finanční prostředky odevzdají přímo Hospodáři
klubu. rozhodnutí Hospodáře k, jejichž výběrem je pověřen Hospodář klubu – Jiří Příhoda
(dále jen Hospodář). Úhrada je možná v hotovosti (po dohodě s Hospodářem) nebo
bezhotovostně na bankovní účet klubu u Komerční banky (č. ú.: 60634611/0100), Variabilní
symbol bude automaticky přidělen na začátku kalendářního roku, a to na základě Soupisky
družstva. Po dohodě s Hospodářem lze úhradu členských příspěvků rozdělit do dvou splátek.

6. Odměny rozhodčích při utkáních klubu:
Odměny rozhodčích, kteří rozhodují utkání jednotlivých družstev klubu, probíhají centrálně.
Výplaty odměn budou vypláceny hotově, vždy 1x za 14 dní, a to Hospodářem, na základě
předložených zpráv z utkání.
SOUPIS ODMĚN (dle kategorií – v závorce: celková částka na zápas pro 2 rozhodčí):
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

U7 (přípravka):
U8 a U9 (coachball):
U11 (žáci):
U15 (st. kadeti):
ŽENY (softball):

100,100,150,200,250,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

/
/
/
/
/

zápas
zápas
zápas
zápas
zápas

(150,(150,(200,(250,(350,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

/
/
/
/
/

zápas
zápas
zápas
zápas
zápas

–
–
–
–
–

pokud
pokud
pokud
pokud
pokud

2
2
2
2
2

rozhodčí)
rozhodčí)
rozhodčí)
rozhodčí)
rozhodčí)

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem schválení Výkonným Výborem klubu a platí pro rok 2016.

...........................................

...........................................

...........................................

Předseda klubu – Vladimír Chocholouš

Výkonný ředitel – Petr Novotný

Hospodář klubu – Jiří Příhoda

