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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 7. 10. 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. Pro přehlednost financí a 

flexibilitu při platbách, je jeden účet nevyhovující.  

- Zpráva o členské schůzi a nově zvoleném výboru pro webové stránky oddílu – na novém 

webu jsou uvedeny kontakty na výbor, které je však nutné opravit. Např. chybí Honza V. Dále 

doplnění organizační struktury. Zajistí přes Honzu Marek M. 

- 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 -  Hala v Hlubočince bude využita pro tréninky. Honza zajistí 

podrobnosti a přes Mirka V. zajistí navezení mantinelů. 

- Web oddílu – Marek s Veronikou připravili nový web oddílu. 

 

 

2. Financování 

Proplacení zájezdů v Německu od města – město proplacení odmítlo. 

Příspěvek na zimní pronájem hal od dotčených 500,- Kč. 

Pepa napíše členům oddílu o členský příspěvek 200,- Kč. 

Dotace z ministerstva stále nepřišla, bilance hospodaření je nyní v záporném čísle. 

Schůzka s Petrem D. k objasnění výdajů a hospodaření (Franta a Honza). Z předkládaného přehledu 

od Petra D. nejsou srozumitelné veškeré transakce. Schůzku domluví Franta 

 

3. Osvětlení hřiště 

Na Středočeský kraj bylo posláno vyúčtování dotace na rekonstrukci osvětlení hřiště. 

Franta zkusí domluvit s dodavatelskou firmou studii na doplnění osvětlení do středu hřiště. 

V rámci realizace plánované cyklostezky město přislíbilo přípravu patky a chráničky pro sloup 

uprostřed hřiště pro doplnění světel. Na plánované schůzce se starostkou je toto nutné ověřit. 

Zároveň by bylo dobré na schůzce zjistit možnosti osazení patky sloupem během realizace 

cyklostezky. 

 

4. Projekt nového hřiště 

Výbor se shodl, že pro budoucí uvažované akce (výměna umělého povrchu pro PH, realizace tribuny 

nad hřištěm pro PH, rozšíření příručního skladu pro pomůcky, atd.), bude zapotřebí nechat 
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vypracovat studii celého areálu TJ, aby pak jednotlivé etapy mohly být realizovány v kontextu 

s celkovým záměrem.  

Se záměrem nechat vypracovat studii a možnosti jejího zajištění a zafinancování, bude svolána 

schůzka se starostkou. Na této schůzce bude také projednáno, jakou formou nejlépe město žádat o 

finanční pomoc na konkrétní projekty nebo akce menšího charakteru (oprava oplocení, nové branky). 

Schůzky se zúčastní Pepa, Franta, Honza. Schůzku domluví Franta. 

 

Zapsal: Jakub 


