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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 28. 11. 2018 

Přítomni: Josef Slavíček (Pepa), Jan Veverka (Honza), František Buršík (Franta), Jakub Žvejkal 

(Jakub) 

Host: Marek Filipovský (Marek) 

 

Projednávané body:           

1. Jednání výboru 

- Při hlasování bude mít každý člen po jednom hlasu. V případě rovnosti hlasů bude mít 

rozhodující hlas předseda oddílu. 

- Členové oddílu si kromě předsedy rozdělili činnosti, které budou v rámci své působnosti 

v oddílu zastřešovat takto: 

Jan Veverka – místopředseda a organizační pracovník 

František Buršík – hospodář a správce pokladny 

Jakub Žvejkal – dotačně právní agenda, zapisovatel 

- Dokumenty (zápisy, prezenční listiny, atp), které vzniknou v souvislosti s činností výboru 

oddílu, budou uloženy u Honzy a na vyžádání budou dostupné. 

- Program jednání výboru bude připravovat Honza. Členové mu budou posílat v dostatečném 

předstihu témata k projednání. 

- Na jednání výboru budou moci být zváni další členové oddílu. 

 

2. Organizační struktura oddílu 

- Jelikož je v současné době velký počet osob, které se angažují v činnosti oddílu (trenéři, 

vedoucí,..) a nefunguje zcela správně komunikace napříč oddílem, je třeba jasně popsat jeho 

organizační strukturu. 

- S pomocí přípravy organizační struktury, pojmenování pracovních skupin, rozdělení rolí a 

kompetencí v rámci oddílu byl požádán Marek Filipovský. 

- Každý člen oddílu pošle do 5. 12. 2018 názvy činností, které se z jeho pohledu v rámci oddílu 

plní, nebo které by se plnit měly. 

- Seznam činností dohromady sepíše Honza a před dalším jednáním výboru pošle ostatním. 

- Na dalším jednání členové výboru spolu s Markem činnosti rozdělí do jednotlivých skupin, 

které pak budou tvořit základ jednotlivých oddělení a organizační struktury oddílu. 

- Marek do příštího jednání připraví popis fungování oddělení marketingu (marketing, 

vybavení, dresy), který by měl na starosti. 

 

3. Členské příspěvky 

Honza předal Frantovi vybrané členské příspěvky v hotovosti k uložení do pokladny. 

 

4. Bankovní účet oddílu 

- Aby členské příspěvky nebyly uchovávány v hotovosti a bylo možné je mít pod kontrolou, 

stejně tak i případně další finance, spadající pod oddíl, výbor požaduje založení bankovního 

účtu. Účet bude využíván i při bezhotovostních platbách nákupu vybavení na zahraničních 

eshopech. 
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- Franta zjistí možnosti založení bankovního účtu tak, aby k němu měli přístup všichni členové 

výboru. Bude založen na fyzickou osobu (Franta). 

- O této skutečnosti bude informován předseda TJ Petr Doležal na příštím jednání výboru 

oddílu. 

 

5. Oddělení účtu TJ a oddílu 

- Aby oddíl měl větší kontrolu a přehled o financích spadající pod oddíl, bylo by nejlepší, aby 

Petr Doležal posílal finance, které přijdou na účet TJ a jsou určeny oddílu, na účet oddílu. Na 

toto téma bude pozván na další jednání oddílu. 

- Výbor si je vědom toho, že ne všechny peníze se dají jasně rozdělit pro oddíl pozemního 

hokeje a pro oddíl fotbalu. Jsou i provozní náklady, které jsou pro oba oddíly společné. 

- V prvním kroku bychom chtěli Petrovi Doležalovi pomoci při přípravě žádosti o dotaci 

z ministerstva školství na rok 2019 a tím bychom měli větší představu o rozdělení financí pro 

oddíl pozemního hokeje a fotbalu. 

 

6. Zápis z členské schůze oddílu pozemního hokeje 

- Zápis výbor schválil. Honza doplní počty účastníků. 

- Pepa pročistí seznam členů oddílu. 

- Franta připraví krátkou zprávu o členské schůzi pro webové stránky oddílu. 

 

7. Různé 

- Honza informoval o přípravách na turnaj v rakouském Welsu. Nastaví podmínky naší účasti 

tak, abychom měli co nejméně prostojů a měli ubytování ve Welsu. 

- Pavel Tichovský nabídl Frantovi pomoc při trénování U10 během zimní sezony. Franta pomoc 

vítá. 

 

Příští jednání výboru bude do 14 dní. 

Zapsal: Jakub 

 

 

 

 

 


