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, 21. 2. 2016]
Přítomní členové (VV):

Chocholouš Vladimír, Novotný Petr, Zeman Petr, Podhájecký Pavel,
Příhoda Jiří (do 19.00), Šrut Martin a Šárka Sopoušková

Omluvení členové (VV):
Přítomní hosté:

Přívratská Martina (členka RK), Bříza Lukáš (redaktor webu)

Omluvení:

Eliáš Jiří

Program jednání VV (21. 2. 2016):
1. Úvod [zodpovídá: Petr Novotný]
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání VV (navrženi: Petr Novotný – zápis a Pavel Podhájecký –
ověření) [zodpovídá: Petr Novotný]
3. Vybavení hráčů klubu materiálem [zodpovídá: Petr Zeman a Martina Přívratská]
4. Stav a možnosti vybavení všech hráčů/hráček/trenérů klubu materiálem (po zaplacení členských
příspěvků [zodpovídá: Petr Novotný]
5. Interní předpis - ZÁSADY HOSPODAŘENÍ [zodpovídá: Pavel Podhájecký]
6. Termínová listina 2016 - podklady ŽENY + MLÁDEŽ, připravit termíny pro oblastního
koordinátora [zodpovídá: Petr Novotný]
7. Různé - (TÁHLIÁDA - Petr Novotný a Vladimír Chocholouš), Webové stránky (prezentace - Lukáš Bříza)
8. Diskuze [zodpovídá: Petr Novotný]
9. Závěr a návrh termínu příští schůze VV [zodpovídá: Petr Novotný]
Zápis:
1) Jednání Výkonného výboru zahájeno v 18.00. Přítomno 7 členů VV, tudíž je jednání usnášeníschopné.
2) Proběhla volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. Navrženi: Petr Novotný – zápis a Pavel Podhájecký – ověření.
Oba kandidáti jednohlasně zvoleni.
Ad 3) a 4)
Prezentován současný stav skladu: orlí trika pro dospělé, čepice, dětská trika pro děti 4-5 let (cca 6 ks), dětská trika
13-14 let (cca 10 ks),
Je třeba nakoupit materiál co nejdříve, za hráče celkem do 500 Kč.
a)
b)
c)

Čepice – vybrány vzorky, 80 Kč bez DPH + výšivka – cena celkem cca 100 Kč bez DPH (cca 130 Kč s DPH);
možnost využít 3D vzorek výšivky, avšak v závislosti na zvýšení celkové ceny
Triko i s potiskem cca 100 – 110 Kč, vč. DPH; dlouhý rukáv, krátký rukáv
Ponožky – dětské cca 50 – 60 Kč.

Petr Zeman: Objednat pro všechny děti + 50 - 60 % (triček a čepic) navíc pro případný prodej
Celkem cca 40 dětí
Velikosti: Martina Přívratská a Petr Zeman; doobjednat to, co není (vše od DTP Zeman)
Petr Zeman: Poptávka na trika, poptávka na čepice
Termín: neprodleně
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Pozn: trika „COACH“ prozatím neřešena.
Ad 5) Dokument zásady hospodaření:
Připomínky od poslední schůze výboru byly zapracovány.
Rozhodčí – výše odměn souhlasí, koresponduje s již zaběhlým stavem
Oproti členskému příspěvku dostane každý hráč: čepice s klubovým logem, 2x triko (DR, KR), 1x modré podkolenky
bez loga – vše na sezonu 2016
Trenéři dostanou: 1x klubové triko (KR), čepice
Za vyplácení cestovních příkazů a rozhodčích odpovídá: šéftrenér každé kategorie
Způsob finančních toků: výběr příspěvků zajistí šéftrenér, vybrané peníze odevzdá účetní; účetní poskytne určitou
část odevzdaných peněz (zálohu) na běžné výdaje šéftrenérům.
Účetní zaeviduje příjem do pokladny, poté vydá zálohu.
Cestovní příkazy: vyplacení pouze pro řidiče a plné auto dětí (každé vyžádané auto); nelze vyplatit cestovní příkaz
na vozidlo, které veze dvě děti a rodiče-fanoušky
Členské příspěvky, závěrečné shrnutí:
U7 500 Kč/rok
U8 a U9 1000 Kč/rok
U11 1500 Kč/rok
U13 1500 Kč/rok
U15 1500 Kč/rok
Muži 2000 Kč/rok
Ženy? Původně 500 Kč, předpoklad navýšení na 1000 Kč. Pověřen Pavel Podhájecký na zjištění stavu. Avšak
předpokladem je, že bude vybaven celý klub. Termín: do příští schůze
Trenéři 0 Kč/rok
Případné změny v dokumentu nutno zapracovat. Pověřen: Pavel Podhájecký; termín do příští schůze
Ad 6) Termínová listina:
Kontaktování správce hřiště Tomáše Mládka, mnohonásobný neúspěšný pokus o kontaktování. Z toho důvodu
termínovou listinu kompletuje Petr Novotný
Vše již zadáno v google kalendáři (Orlice Cup, soustředění Little League, atd.). Možno kalendáře uložit jako
oblíbenou stránku v prohlížeči.
Rozpis hřiště:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=i4dni2seb5gk6hgj6ld1mq801s%40group.calendar.google.com&
ctz=Europe/Belgrade
Rozpis zápasů:
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=orlicechocen%40gmail.com&ctz=Europe/Belgrade
Pavel Podhájecký zajistí komunikaci s Tomáše Rambouskem (Wayne) ohledně termínovky.
Podklady za každou kategorii dodají šéftrenéři Pavlu Podhájeckému.
Termín splnění: zahájit komunikaci neprodleně
Zadání nových akcí do kalendáře: provádí Petr Novotný, informace zasílat na e-mail
Změny v již zadaných akcí v kalendáři: může provést Pavel Podhájecký (přístupová hesla zaslána) při komunikaci o
změnách, eventuálně stačí zaslat informaci Petru Novotnému
Ad 7) Různé

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

a)

Oblečení: informace pro realizaci
na začátku sezony (první venkovní trénink); informace rodičům, aby donesli veškeré klubové vybavení
(kalhoty, dresy) a zkontrolovat velikosti a stav (odpovídající velikost).
Kauce na dresy realizovat od příští sezony (jako příprava na sezonu 2017).
Odpovídají: šéftrenéři kategorií; informaci znovu rozešle vedoucí trenérů před prvním jarním tréninkem

b)

Webové stránky klubu:
Lukáš Bříza a Jiří Příhoda prezentovali současný stav.
Weby běží a jsou již přístupné.
Šéftrenéři zajistí (sami či zaúkolují trenéry) dodávání informací administrátorům (primárně Lukáš Bříza, ev.
Jiří Příhoda); dodat krátké informace o akcích (proběhlých, připravovaných), dodání fotografií…
Termín plnění: vždy průběžně, zasílat aktuální informace
Webové adresy klubu:
www.saborlicechocen.cz
www.baseballchocen.cz
www.softballchocen.cz
Další informace ke zveřejnění (od všech členů klubu) zasílat administrátorům.
Kontaktní údaje již zadány; potřeba dohlédnout nad nemožností zneužití spamovacími roboty
Na web umístit kontaktní údaje (minimálně) na šéftrenéry jednotlivých kategorií.
Zajistí: Lukáš Bříza
Termín splnění: neprodleně

c)

Grant pro město do 50 tis Kč:
Kompletuje Petr Novotný, koordinace s Vladimírem Chocholoušem
Termín splnění: podání do konce března
Předpoklad výše poskytnutého grantu je cca 40 tis Kč
Trenéři zašlou seznam materiálu ke koupi
Termín: do konce měsíce února

d)

Grant město nad 50 tis Kč:
Kompletuje Petr Novotný, koordinace s Vladimírem Chocholoušem
Ořez trávy (bez zadního hřiště)
Schvaluje zastupitelstvo

Ad 8) Diskuse
a)

Posilovna: informace pro další rozpracování
Žebřiny do posilovny, montáž
Posilovací stroje – generálka, brigáda

b)

Klubová akce: informace pro další rozpracování
17.6.2016 – v rámci týdenní akce (ÚT 14.6. otevřený turnaj ZŠ, SO 18.6.2016 2.T-Ballová liga)
Obdobný program jako vloni.
Program zkompletuje Petr Novotný ve spolupráci s trenéry.
Termín: v průběhu měsíce března příprava programu
RoadShow, radary, pálkařský tunel – vše možno použít i na klubovou akci.
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Petr Novotný – sponzor určitých aktivit (zajištění hudby na večer, apod.); zajištěn DJ Jarda Brejl, termín z jeho
strany potvrzen
c)

Ozvučení: informace pro další rozpracování
Pohled dvou zainteresovaných odborníků je rozdílný. Konzultována možnost zajištění třetí nezávislé strany.

d)

Dětské hřiště: informace pro další rozpracování
Návrh: Pískoviště, prolézačka
Pískoviště – příprava fošen, pískoviště velikosti 3x3 m, nutno připravit víko (panel PSP, příprava pískoviště
Vladimír Chocholouš)
Prolézačka (skluzavka) – Petr Novotný zajistí průzkum trhu, zjištění stavu
Síť – horní krycí síť mezi brusírnu a schody (očka, lana, síť), vyřazená síť? Nutno navrhnout řešení.
Možnost vše vypracovat v rámci brigády.

e)

Tělocvičny:
Další tělocvičny již v Chocni stavěny nebudou z důvodu finanční zátěže města.
Domluvit tréninky pro všechny kategorie v jediné hale
Možnost zajištění v hale při ZŠ Sv. Čecha, finanční náročnost obdobná jako v Sokolovně
Odpovědnost: Petr Zeman (kontaktovat paní Novotnou)
Termín: informace o stavu plnění na příští schůzi

f)

Další materiál: možnost vyrobení v PSP, sken zaslán na PSP Vladimíru Chocholoušovi
Gumové mety do haly, možnost vlastní výroby

h)

Vladimír Chocholouš pověřen dopracováním návrhu nájemní smlouvy pro klub TÁHLA PRAHA.

9) Návrh termínu příští schůze VV předběžně v první polovině března v prostorách CLUBHOUSE NA HŘIŠTI. Termín
bude upřesněn a rozeslán po vzájemné dohodě členů VV.

Schůze ukončena v 19.25.

Zapsal: Novotný Petr

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

Ověřil: Podhájecký Pavel

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

