Zápis z jednání VS Sportovní klub florbal Benešov dne 4.5.2016
přítomni: Josef Vachtl, Miloš Vojtíšek, Pavla Dvořáková, Ondřej Novotný, Jindřich Slunečko, Luděk Červ
omluveni: Lukáš Brož
host: Martin Mičlo - šéftrenér
sekretář: Tereza Dřízalová
zápis: Luděk Červ
ověřovatel zápisu: Pavla Dvořáková
místo jednání: ZŠ Jiráskova Benešov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Zápis jednání VS
1) Info z VV ČFbU region PH+SČ
VS bere na vědomí informaci L. Červa o schůzi VV regionu,
2) Zájem klubu Florbal Technology Mladá Boleslav o hostování hráčů SK Florbal Benešov
VS bere na vědomí zájem klubu FT Mladá Boleslav o spolupráci v kategorii dorostenců. Dále bere na vědomí
informaci rodičů hráče J.Slunečka a R.Boučka, že souhlasí s tréninky v Mladé Boleslavi s tím, že jejich synové
budou nadále nastupovat v soutěži za SK Florbal Benešov. VS souhlasí.
3) Stav financí SK
VS bere na vědomí stav financí na základě informace od P. Dvořákové a O. Novotného
4) Pronájem plochy na ZS Benešov
Předseda SK J. Vachtl podepsal smlouvu na pronájmu palubovky na ZS Benešov
5) Stav dokumentů k zaslání do Rejstříku spolků
VS bere na vědomí informaci předsedy SK.
6) Připomínky správců haly ZŠ Jiráskova
VS bere na vědomí připomínky správců haly ZŠ Jiráskova k činnosti SK při trénincích a turnajích v hale.
O připomínkách bude informován šéftrenér a ostatní trenéři tak, aby byly odstraněny případné problémy.
7) Přístupové údaje bývalého sekretáře J. Lísky k přihlašování turnajů (Nisa Open, Prague games apod.)
VS se usnesla zrušit přístupové údaje jménem SK u pořadatelů turnajů.
Úkol: P. Dvořáková u pořadatelů turnajů zruší registrace SK, které zřizoval J. Líska a zřídí nové registrace
včetně hesla.do 15.5.2016. Sekretář SK se od této doby bude starat o přihlašování veškerých turnajů.
8) Mailové adresy pro chod SK
Mailové adresy SKsekretar@florbalbenesov.cz a florbalbenesov@seznam.cz bude „obsluhovat“ jen a pouze
sekretář SK, členové VS budou mít přístup do mailu florbalbenesov@seznam.cz k náhledu.
Úkol: Sekretář provede změnu hesla k mailové adrese florbalbenesov@seznam.cz a zašle na vědomí členům
VS do 15.5.2016
9) Půjčování mantinelů a branek jiným subjektům
VS se usnesl, že v případě, že bude SK požádán o zapůjčení materiálu (mantinely+branky), bude požadována
kompenzace v podobě 50 ks certifikovaných florbalových míčků a dvou sítí do branek.
Úkol: Sekretář zašle informaci mailem týmu Draci Čerčany a popř. dalším subjektům do 15.5.2016 a dále dle
případných žádostí o zápůjčku materiálu.
10) Informace o účasti fyzioterapeutky na trénincích SK
VS Bene na vědomí informaci šéftrenéra o účasti trenérů na semináři o kompenzačních cvičení a dále o
domluvené účasti fyzioterapeutky na tréninku SK dne 14.6.2016.
Úkol:Šéftrenér bude o akci informovat ostatní trenéry a bude garantem této akce

14) Stav žádosti o grant Města Benešov + grant Středočeského Kraje
VS bere na vědomí info sekretáře o podání žádosti o grant na Město Benešov. Žádost o grant u
Středočeského kraje bude podán v termínu do 31.12.2016 (Krajem stanovený termín podání).
Úkol: Sekretář + P. Dvořáková podají žádost u Středočeského kraje
15) Sekretářské hodiny
VS bere na vědomí informaci, že sekretář bude od sezóny 2016/17 každé pondělí od 18:00 hodin na hale
BIOS k dispozici členům SK, zejména trenérům a vedoucím týmů k vyřizování potřebných záležitostí.
Úkol: L. Brož uvede tuto informaci na webových stránkách SK do 10.5.2016.
16) Přihlášení týmů do soutěží na sezónu 2016/17
VS bere na vědomí informaci šéftrenéra a usnesl se, že budou přihlášeny tyto kategorie:
- Přípravky A, B v soutěži 3+1
- Elévové A, B v soutěži 3+1
- Mladší žáci A, B v soutěži 5+1 (v případě, že to předpisy ČFbU umožňují i v soutěži 3+1)
- Starší žáci A, B v soutěži 5+1
- Dorostenci A, B
- Junioři (jeden tým)
- Juniorky (jeden tým)
- Muži A, B, C
Pokud se jedná o kategorii veteránů, bude věc konzultována s vedoucím týmu T. Podholou a dle výsledku
bude rozhodnuto o přihlášení i této kategorie.
Úkol: L. Červ bude informovat vedoucího týmu veteránů a o závěru tohoto jednání bude neprodleně
informovat VS do 20.5.2016
Příští schůze výboru spolku se uskuteční 15.6.2016 od 19:00 hodin

Zapsal:Luděk Červ
Člen VS

