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Zápis z jednání výboru oddílu pozemního hokeje při TJ Mnichovice    

Dne: 3. 6. 2020 

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

(Jakub),  

Projednávané body:           

 

1. Vyjádření k návrhům soutěžního řádu - Za oddíl pošleme vyjádření k jednotlivým bodům. 

Připraví Honza 

2. Účast na Radě 19.6. zúčastní se Honza 

3. Příprava postojů oddílu k návrhům v programu  - bude řešeno na dalším jednání výboru 

4. Přihlášky do soutěží – dvě varianty – musíme poslat do 16.6.  – návrh dá Pepa 

5. Hokejová rodina – Program Českého svazu pozemního hokeje na podporu klubů – bez 

připomínek 

6. Doplacení členských příspěvků letos – ano, budeme i přes krátký výpadek v trénování členské 

příspěvky a příspěvky na haly za stávající sezónu požadovat doplatit. Zároveň Pepa s Frantou 

osloví aktivní členy na zaplacení 200,- Kč jako členský příspěvek do TJ. 

7. Stanovení členských příspěvků na příští sezonu - otevřené 

8. Smlouva s arch.Drobným na projekt modernizace hřiště - připomínky ke smlouvě pošle 

Honza 

9. Vypořádání pozemků Kronusovi, Vodenka – pro zadání projekčních prací na hřiště je 

bezodkladně nutné dořešit výměnu pozemků pod hřištěm. Franta připraví text souhlasu 

s výměnou a nákres výměny. Podpis souhlasu zajistí u Kronusů Franta/Pepa a u Vodenků 

Honza. Souhlasy je pak nutné předat starostce, aby zadala geodetické zaměření a oddělení. 

10. Stanovení mužstev + rozdělení dětí + obsazení trenéry – Pepa (nejlépe nachystat do 30.6.)  

11. Starší kategorie (U10 a starší) samozřejmě pro přihlášku dříve – viz.výše! Pro halu pro Pražský 

svaz byl termín už minulý týden (U10+U12). U10 budou 2-3 družstva U12 1 + 1. 

Pro tréninky U8 a U10 Pepa navrhuje z důvodu nedostatku trenérů zapojit hráče z U15, kteří 

by se postupně na tréninkách střídali. 

12. Příprava svolání valné hromady TJ – do konce června má zajistit Petr Doležal. Valná hromada 

by měla zvolit nového předsedu TJ. Jelikož zatím takový kandidát není a pokud z jednání 

fotbalu 7.6. nevzejde případný kandidát, bude nutné přijmout změnu stanov, která zruší 

funkci předsedy jakožto individuálního statutárního orgánu a nahradí ji kolektivním 

statutárním orgánem – výkonným výborem. Výkonný výbor si pak zvolí předsedu a určí 

kompetence jednotlivých členů. 

Případnou úpravu stanov TJ zajistí Jakub 

13. Kroužky 2020/21 - placení trenérů bylo svazem zrušeno.  

Mnichovice - Honza zjistí, zda by škola nezaplatila trenéra a kam chodí příspěvky za kroužek. 

Mirošovice – Bára se nevyplatí, buď snížit odměnu, nebo sponzorovat. Honza zjistí, co jí 

finančně přišlo. 

14. Cyklostezka – opěrná zeď a těleso je hotové včetně přípravy hlubšího odvodnění tělesa hřiště 

i napojení na stávající odvodnění. Bude připravena patka a chránička pro třetí sloup osvětlení. 

Zda bude i sloup postaven, záleží na městu. Nyní je nutné ohlídat výšku plotu na 3+2 metry, 

jeho průběh a osazení obou vrat (u Vodenky a garáže) s dostatečnou šířkou pro vjezd 

nákladního auta.  

 

Zapsal: Jakub + Honza 


