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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 26. 7. 2019 

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

(Jakub),  

Projednávané body:           

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulých jednání výboru 

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

na fyzickou osobu. Petr Doležal je proti, chce využít současný účet. Navrhuje schůzku s účetní 

pro nastavení bezhotovostních plateb. Schůzky se zúčastní Petr D., Franta a Pepa. Termín 

schůzky domluví Franta. Na předběžné schůzce paní účetní Chaloupková byla překvapena 

z naší představy o rozsahu využití bankovního účtu a množství plateb. Během prázdnin se 

uskuteční plánovaná schůzka. Z uvedeného hrozí další výdaj za vedení účetnictví, které je 

zatím zdarma. 

- Zpráva o členské schůzi a nově zvoleném výboru pro webové stránky oddílu –trvá - bude 

umístěno až na nový web, předpoklad v září.  

- 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 

- Haly pro zimní tréninky -  Honza prověří, zda v Hlubočince opravdu bude z haly skladovací 

prostor, nebo jí bude možné využít i pro zimu 2019-20 . Dle informací, bude hala využita jako 

skladovací prostor. Zatím staženy mantinely. 

- Projekt na rekonstrukci hřiště -  Franta zjistí, kolik by stál projekt na rekonstrukci. 

- Příspěvek od GEFCO - Honza zajistí vyčerpání příspěvku. – trvá 

- Svazový web - Možnosti získání počítače zjistí Veronika s Markem. Možnost laserové tiskárny 

zjistí Pepa. 

- Web oddílu – Veronika se dohodla s Markem na spolupráci 

- Dresy – ve výrobě, budou do konce srpna 

-  

 

2. Možné finanční zdroje 

Honza předložil následující návrhy na finanční zdroje oddílu: 

Zdroj rodiče a členové oddílu 

Navýšení členských příspěvků:  

Minibenjamínci U6….. 

Benjamínci U8…... 

Kategorie U10-U15……..  

Schváleno 

Prodej dresů – od kategorie U15 (pravděpodobně nutné dělat se jménem)    V budoucnu 

Částečné členské příspěvky pro trenéry a vedoucí mužstev   Dle výsledků hospodaření 

Příspěvek na zimní pronájem hal pro dotčené   Ano, asi 500,-Kč 
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Příspěvek brankářů na výstroj Ne 

Soustředění do budoucna – udělat více efektně v příští sezoně 

Prodej oblečení, výstroje   Oblečení běží, výstroj nereálná 

Dobrovolné vstupné na utkání a turnaje   Ano 

Jednorázové výběry na akcích na konkrétní věci (na dresy apod.)    Ano 

Členský příspěvek všech členů 100 Kč    Ano  

 

Zdroj Město Mnichovice 

Proplacení zájezdů v Německu  - Franta! 

Žádosti o proplácení investic a oprav hřiště (oplocení, lavičky, ….)  Ano 

Navýšení částky žádosti na provoz (v dalším roce)  Příští rok ano 

 

Zdroj sponzoři  - neměl by si vzít někdo na starost? Pokladník x Honza? Sledovat, kdo vůbec co platí, 

oslovovat rodiče s nabídkou možnosti reklamy na hřišti/webu/v časopise  - Franta 

Jiné zdroje – dotace, pronájmy (RSC, Hostivař,)     Dle možnosti 

 

3. Různé 

Honza předložil návrh rozdělení časů tréninků na hřišti – po konzultaci s některými trenéry bude 

rozdělení hotové. 

Honza s Pepou prošli soupisky hráčů - rozdělení mužstev 

Noví vedoucí mužstev – Honza začne oslovovat přes trenéry 

Život Mnichovic – do zářiového čísla Honza přes Marka zajistí náborový leták a dá informaci o 

soustředění 

Soustředění – bude rozděleno do dvou skupin podle věku a výkonnosti a je personálně zajištěno; 

obědy budou na náměstí 

 

Zapsal: Jakub, Honza 


