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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 17. 5. 2019 

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

(Jakub) 

 

Projednávané body:           

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého jednání výboru 

- Založení bankovního účtu oddílu – Z daňových důvodu není vhodné zakládat bankovní účet 

na fyzickou osobu, proto oddíl bude požadovat založení druhého účtu nebo podúčtu k účtu TJ 

Mnichovice. Pepa napíše Petrovi Doležalovi tento požadavek k založení účtu pod TJ s těmito 

důvody: mít přehled o hospodaření oddílu, mít přehled o čerpání příspěvků oddílem PH, mít 

možnost sestavit roční rozpočet. 

- Zpráva o členské schůzi a nově zvoleném výboru pro webové stránky oddílu – Honza navrhne 

text o složení a činnosti výboru, Veronika umístí na web spolu s organizační strukturou oddílu 

do nově založené složky “zprávy z výboru“ / „činnost výboru“ – trvá - bude umístěno až na 

nový web, předpoklad v září. Nyní Hoza zajistí přes Veroniku, aby došlo k aktualizaci kontaktů 

na členy výboru. 

- Popis pracovní skupiny marketingu (popis a složení) – Marek F. - Pepa svolá na 26. 5. schůzku 

výboru s Markem F. na téma fungování a složení marketingu. 

- Pozemky v areálu hřiště - Honza prověří možnost převodu pozemku v prostoru hřiště u 

majitele Mirka Vodenky a Pepa se spojí s panem Kronusem ohledně případné výměny části 

pozemku pod hřištěm za část pozemku navazujícího na nemovitost zmíněného.  – trvá 

- Kontejner pro pomůcky – Franta zajistil firmu pro přípravu plochy pod kontejnerem a 

domluvil termín osazení na měsíc červenec.  

- Haly pro zimní tréninky -  Honza prověří s Mirkem V., zda v Hlubočince opravdu bude z haly 

skladovací prostor, nebo jí bude možné využít i pro zimu 2019-20 

- Akce na rok 2019 - Rozlučka se sezónou spolu s fotbalisty – předběžný termín 22. 6. 

- Základní listina - odloženo 

 

2. Proplacení faktur za zahraniční startovné 

Franta podá za oddíl žádost na město o proplacení dvou faktur za startovné mládežnických 

družstev v Berlíně a Falkensee. Městem bylo proplacení předběžné přislíbeno, jakožto 

propagace města v zahraničí. 

 

3. Dotace od MŠMT 

Franta se zeptá Petra D., jak to vypadá s přidělením dotace od MŠMT, která zatím na účet TJ 

Mnichovice nepřišla. 

 

4. Projekt na rekonstrukci hřiště  

V souvislosti s rekonstrukcí hrací plochy začne TJ podnikat první kroky (projekt), tak aby bylo 

možné ve středně dobém horizontu žádat o možné dotace. 

Franta zjistí, kolik by stál projekt na rekonstrukci. Následně výbor (TJ) požádá město o pomoc 

s financováním projektu, případně Jakub zjistí možnost využít nějaké dotace. 
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5. Proplácení cesťáků 

Výbor se shodl, že výdaje za cestovné spojené s dopravou na utkání bude propláceno pouze 

konkrétním osobám na základě jejich žádosti. 

 

6. Svazový web 

V souvislosti s novým webem svazu, kde budou profily hráčů a výsledky ze soutěží 

v elektronické podobě, bude nutné nominovat osobu, která se za oddíl bude o tuto agendu 

starat. Vstupního školení na svazu se zúčastní pravděpodobně Veronika V. a Honza. Pro tuto 

agendu bude nutné pořídit výpočetní techniku (notebook), která bude umístěna v zázemí 

oddílu v prostoru kabin. 

 

7. Dresy pro starší žáky 

Honza přes Veroniku V. zajistí dva grafické návrhy podoby dresů. Budou vycházet ze zelené 

varianty se znakem na boku. Výbor doporučuje 1 variantu s bílou a 1 variantu s černou 

barvou. Dresy musí být připraveny pro další sezónu od září. 

 

8. Příspěvek od firmy GEFCKO 

Honza zajistí vyčerpání příspěvku. 

 

9. Výstroj pro brankáře a cvičební pomůcky 

V souvislosti s rychlým opotřebením brankářských vystrojí a poničením cvičebních pomůcek 

Pepa požaduje schválení výdaje na pořízení nových výstrojí a cvičebních pomůcek. 

Výbor souhlasí  

 

10. Vedoucí trenér pro U8 

Pepa navrhuje, aby vedoucím trenérem pro U8 byla Šárka Scheinerová.  

Výbor souhlasí. 

 

11. Přihlášená mužstva do soutěže 2019 – 2020 

Pepa informoval výbor o záměru přihlásit tyto mužstva do následující sezóny: 

dorostenci nebudou, hrají za Raču 

starší žáci (kooperace s Pragovkou) 

U15 dívky, 2x U15 kluci 

U12 

U10 A, B, dívky 

3x U8  

Výbor bere na vědomí 

 

12. Trenéři a vedoucí týmů 

Pepa informoval výbor, že probíhají jednání s potenciálními trenéry tak, aby bylo obsazení 

těchto pozic známé do prázdnin. Následně bude Honza s trenéry vybírat vedoucí týmů. 

Výbor bere na vědomí 

 

Příští jednání výboru bude do měsíce.                                                                                    Zapsal: Jakub 


