
Stránka 1 z 1 

 

Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 8. 11. 2019 

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

(Jakub),  

Petr Doležal (Petr) k bodu č. 2. a 3. 

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.  

- Doplnění organizační struktury. Zajistí přes Honzu Marek M. 

- Pozemky v areálu hřiště – z jednání se starostkou vzešlo, že město bude jednat s Vodenkou a 

Pepa s Kronusovými. Následně by město získané pozemky pronajalo TJ. Nájemní smlouva na 

stávající pozemky od města dohledána u Petra D. a předána kopie starostce. 

- Schůzka se starostkou – uskutečnila se viz zápis z jednání v příloze. Projednaná témata – 

pozemky, studie areálu, cyklostezka, osazení stožáru pro osvětlení, financování městem, 

finanční pomoc města při dotacích 

 

2. Příprava dotace z ministerstva 

Petr seznámil členy výboru s výší přidělené dotace z ministerstva a rozdělení mezi PH a fotbal dle 

počtu jejich členů. 

Přítomní se shodli na tom, že do žádosti o dotaci na příští rok, zahrnou pouze položky na mzdy 

trenérů, materiál a nájmy. 

Petr pošle návrh rozpočtu ke schválení členům výboru. 

Zároveň pro výpočet požadované částky je nutné bezodkladně aktualizovat hrající členy PH a fotbalu 

dle věkových kategorií. 

 

3. Funkční období Petra jakožto předsedy TJ 

Petr informoval výbor, že již nezamýšlí s dalším funkčním obdobím jako předseda TJ, které mu končí 

začátkem roku 2020. 

Jelikož v současné době není nikdo, kdo by se funkce člena předsedy chtěl ujmout, výbor navrhuje, 

aby byl místo předsedy TJ zřízen výkonný orgán. Jakub prověří tuto možnost i s ohledem na změnu 

stanov TJ a schválení valnou hromadou. 

Před valnou hromadou bude muset být svolán výbor TJ. Zařídí Petr. 

 

4. Přestup Pažitkové 

Výbor souhlasí s dočasným přestupem Pažitkové do klubu Praga. 

Zapsal: Jakub 


