
 

Zápis z jednání VS Sportovní klub florbal Benešov dne 21.8.2016 
 
přítomni: Miloš Vojtíšek, Pavla Dvořáková, Ondřej Novotný, Jindřich Slunečko, Lukáš Brož, Luděk Červ  
omluveni: Josef Vachtl 
sekretář: Tereza Dřízhalová 
zápis: Luděk Červ 
ověřovatel zápisu: Pavla Dvořáková 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------  
 
 

Zápis jednání VS 
 
1) Informační oběžník na sezonu 2016/17 

Je třeba aktualizovat oběžník na novou sezonu. 

VS se usnesl na výši členských příspěvků na sezonu 2016/17 takto: 

Kategorie dospělých – 4.200,- Kč 

Kategorie dětí (od 2007 do 1998) – 3800Kč 

Přípravky – 1.000,- Kč  

Veteráni – členové SK jako dospělí, nečlenové hrající v týmu veteránů 1.500,- Kč 

Termín úhrady členských příspěvků stanoven do 31.10.2016.  

Úkol: Sekretář provede aktualizaci oběžníku + tisk a distribuci trenérům do 10.9.2016 

 

2) Obsazenost hal 

VS bere na vědomí informaci o obsazení hal v Benešově (BIOS a ZŠ Jiráskova) a termíny tréninků 
jednotlivých kategorií. 

Úkol: Sekretář  předá podepsanou smlouvu se sportovní halou Bios P.Dvořákové do 15.9.2016.  

          Martin Mičlo, též předá podepsanou smlouvu se ZŠ Jiráskova P. Dvořákové do 15.9.2016. 

          P. Dvořáková dořeší otázku čtvrtečních a pátečních tréninkových časů s oddílem volejbalu (paní  

          Zoulová) do 31.8.2016. 

          Sekretář aktualizuje termíny tréninků do oběžníku, včetně trenérů kategorií, do 10.9.2016. 

 

3) Platba hráčských licencí 

VS bere na vědomí informaci sekretáře o platbách hráčských licencí u ČfBU.  

Hráči kategorií dospělých + junioři a juniorky si hradí licence sami. 

Kategorie mládeže mají hrazenou hromadnou licenci. 

 

4) Granty 

VS bere na vědomí informaci P. Dvořákové o stavu podaných žádostí o přidělení grantů u Města Benešov, 
Středočeského kraje, ČFBU. 

VS konstatuje, že je třeba čerpat dotace v maximální možné míře. 

 

5) Stav dokumentů k zaslání do Rejstříku spolků  

VS bere na vědomí informaci P. Dvořákové.  

 

6) Lékařské prohlídky hráčů 

VS bere na vědomí informaci o povinnosti hráčů všech kategorií absolvovat lékařské prohlídky. 

Lékařská potvrzení shromažďuje sekretář. 

 

7) 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 31.8.2016. 

 

8) Podvojné účetnictví   

VS bere na vědomí informaci P. Dvořákové o vedení podvojného účetnictví.  

 



9) Pronájem bazénu a hodiny jógy 

VS bere na vědomí informaci M. Vojtíška o pronájmu bazénu v Benešově pro účely regenerace mládeže a o 
józe pro členy SK. 

Úkol: Miloš Vojtíšek zajistí a předá smlouvy ze ZŠ Dukelská a sportovním zařízením Města Benešov (Krytý 

          bazén) do 15.9.2016 P. Dvořákové. 

 

10) Plakát týmů SK 

J. Slunečko podal návrh na vytvoření oficiálního plakátu SK Florbal Benešov s fotografiemi týmů.  

Úkol: J. Slunečko zajistí fotografa a termín pro focení týmů, následně bude vyhlášen termín této akce aby  

          byla zajištěna maximální účast hráčů všech kategorií, do 15.9.2016. 

 

11) Náborový plakát + vizitky 

Úkol: L. Brož vytvoří aktuální náborový plakát jak do klubové vývěsky v Nádražní ul. tak pro zveřejnění na  

          školách prostřednictvím J. Slunečka, do 31.8.2016. 

Úkol: Sekretář  zadá výrobu náborových vizitek, do 31.8.2016. 

 

12) Banner klubu do haly ZŠ Jiráskova 

J. Slunečko navrhuje nechat vyrobit a následně vyvěsit banner s názvem a logem klubu v hale ZŠ Jiráskova. 

Úkol: Sekretář učiní dotaz na cenu a možnosti výroby banneru u spol. PRO21 a popřípadě v jiné firmě, do  

          31.8.2016. 

 

13) Trenérské licence 

VS se usnesl na povinnosti trenérů, kteří za svou činnost pobírají odměnu z prostředků SK, aby do 
15.10.2016 získali trenérskou licenci kategorie „C“. V případě nesplnění této povinnosti, bude trenérům 
nevyplacena odměna za trenérskou činnost. 

Úkol: Sekretář bude informovat trenéry o této povinnosti, následně po dohodě s nimi zašle přihlášku do 

          trenérských seminářů na ČFBU, průběžně. 

 
 
 
Příští schůze výboru spolku se uskuteční v polovině září 2016 dle dohody. 
 
 
 
 
 

Zapsal:Luděk Červ 
Člen VS 

 


