
Stránka 1 z 2 

 

Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 28. 12. 2018 

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

(Jakub) 

Host: Marek Filipovský (Marek) 

 

Projednávané body:           

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání výboru 

- Seznam činností v oddílu, které budou tvořit základ jednotlivých oddělení (pracovních skupin) 

a organizační struktury oddílu – každý člen poslat Honzovi (nově Markovi) – trvá 

- Popis fungování oddělení marketingu – Marek – splněno 

- Založení bankovního účtu oddílu – Franta – trvá. Důvod - Petr Doležal se založením účtu 

nesouhlasí. Výbor na založení účtu trvá. 

- Pomoc Petru Doležalovi při přípravě žádosti o dotaci z ministerstva školství na rok 2019 – 

Petr Doležal však již žádost o dotaci podal a to prý ve stejném rozsahu, jako na letošní rok. 

Petr Doležal poslal strukturu žádosti příspěvku od města. 

 

2. Organizační struktura a základní listina 

- Do struktury Marek zapracuje tyto změny: 

o Babina metodik – řízen sportovním vedoucím 

o Pepa sportovní vedoucí (klubový trenér) 

o Pokladník změnit na ekonom 

o Rozhodčí – pod koordinátora s vedoucím Lenkou Fouskovou 

o Odstranit strukturu projektového řízení 

- Každý člen výboru pošle Markovi seznam činností v oddílu pro přípravu dalších pracovních 

skupin do 4.1. 

- Každý člen výboru pošle Markovi připomínky k dokumentu „Základní listina“ do 4.1. 

- Marek na dalším jednání informuje výbor s navrhovanými členy pracovní skupiny marketing. 

 

3. Webové stránky oddílu 

- Marek se spojí s Veronikou Veverkovou a Martinou Babickou a na příštím jednání výboru 

předloží návrh, jak nejlépe postupovat při vytváření nových webovek. Ideálně by nové 

webovky měly být realizovány v režimu jako nový projekt – tedy měly by mít vedoucího 

projektu a jeho členy. 

 

4. Výběr členských příspěvků 

- Dle informace Honzy jsou vybrány všechny příspěvky kromě 7 osob. Ty jsou od Markéty 

Matějovské a Martina Babické. Pepa u nich zaurguje výběr. 

 

5. Dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

- Byl vyhlášený program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

s termínem podání žádostí do 28. 1. 2019. Tentokrát s možností investičního projektu i na 

pronajatém pozemku. 

- Výbor souhlasí s podáním žádosti na modernizaci osvětlení na hřišti s umělým povrchem. 
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- Maximální výše dotace na investiční projekt je 300 tis. Kč. 

- Předpokládané náklady modernizace však jsou cca 500 tis. Kč.  

- TJ musí počítat s doplacením příslušného rozdílu. TJ požádá o finanční pomoc na tuto akci 

město. Jednání Honza + Pepa se starostkou. Následné info Petru Doležalovi. 

- Franta na stavebním úřadě ověří následující: 

o Zda pro plánovanou modernizaci osvětlení je nutné ohlášení nebo stavební povolení. 

o Zda plánovaná modernizace osvětlení je akcí stavebního charakteru. 

o Do 4. 1. podá info Jakubovi, protože kladné odpovědi na první dvě pododrážky 

vyvolávají další kroky v přípravě žádosti. 

- Žádost připraví Jakub a od Petra Doležala zajistí nájemní smlouvu a další případné dokumenty 

potřebné pro podání žádosti. Petr Doležal informuje oddíl fotbalu o záměru podat žádost. 

Zajistí Jakub 

 

6. Příprava rozpočtu na rok 2019 

- František na příští jednání výboru připraví návrh rozpočtu a bude vycházet z výdajů letošního 

roku. 

- Bude nutné počítat s nemalými výdaji na placené trenéry. 

 

Příští jednání výboru bude do měsíce. 

Zapsal: Jakub 

 

 

 

 

 


