Zápis z jednání KM se SR při příležitosti řádné schůze
č. 7/2015
Datum: 17.9.2015
Přítomni
Za SR: Nedbal V, Holoubek L., Jindra A, Hušek M.
Za KM: Burda R.
Body jednání a jednotlivé závěry:
1. Inventarizace dresů mládeže
TVM jednotlivých mužstev provedli soupis dresů, se kterými disponují (na základě hmotné
odpovědnosti vystavené L.Fromem st.) a jejich stav. Tento soubor byl předán R. Burdou
SR a je nutno následně:
- Jej doplnit o dresy, které jsou ve skladu a disponuje s nimi odpovědný kustod,
- Rozhodnout se, zda má SR zájem o odkup dresů, které vlastní 5. resp. 6 třída,
- Na základě toho připravit strategii následné obměny a tu promítnout do žádosti o
grantu TPCA na následující období.
O: SR - Hušek
T: 31.10.05
2. Nepotřebný materiál
Byl vyčleněn a je nutno ho následně:
- Nacenit reálnými cenami

-

O:SR – Hušek
T: ihned
Zveřejnit k prodeji všemi možnými způsoby a zahájit prodej do vyprodání či likvidace
neprodejného. Tržby budou použity na opravu poškozené výstroje
O: KM – Horová, Lederer
T: následně

3. Upotřebitelný materiál
Bude evidován tak, aby bylo možno zjistit, který materiál je na skladě k dispozici a který je
půjčen do užívání.
O: SR – Hušek + kustod
T: 15.10.05
Kustod připraví seznam rodičů, kteří mají z minulosti půjčený materiál a neobnovili
smlouvu o zápůjčce.
O: SR – Hušek + kustod
T: 30.9.05
Poté KM ještě jednou osloví tyto rodiče.
O: KM – Horová
T: následně
4. Skladové prostory, úprava
Bude nutno postupně sklad vyklidit, vymalovat, vybavit policemi a pojistit materiál proti
poškození. SR se zavázala k nákupu barvy a polic, ideálně z grantu TPCA.

KM zajistí z řad rodičů realizaci.
O: SR + KM
T: 15.10.15
5. Zajištění tělocvičny
Účastníci se shodli, že je nutno zajistit elektronický systém hlídání. SR poptá
prostřednictvím L. Froma ml.
O: SR – Nedbal
T: 30.9.15
6. Financování vymalování skladu a zajištění tělocvičny
SR žádá R. Burdy o projednání možnosti financování zabezpečení materiálu (sklad,
tělocvična) z grantu TPCA.
Stanovisko TPCA je souhlasné za podmínek grantu, tj. že bude TPCA informováno řádně
o změně.
7. Šéftrenér mládeže
V klubu byla znovu obsazena fce šéftrenéra mládeže, která je placena z rozpočtu svazu.
Tuto fci zastává p. Seidl a to v rozsahu úvazku 33 hodin týdně dle následujícího rozpisu:

SR se žádá, aby v průběhu října tato vize nabyla účinnosti.
O: SR – Nedbal
T: 31.10.15
KM si vyžádá od TVM zpětnou vazbu, kterou bude konfrontovat následně na nejbližším
jednání SR.
O: KM – Burda
T: 31.10.15
Zapsal: RB, 25.9.15

