
 

Zápis z jednání VS Sportovní klub florbal Benešov dne 6.1.2017 
 
přítomni: Josef Vachtl, Jindřich Slunečko, Lukáš Brož, Pavla Dvořáková, Ondřej Novotný,  Luděk Červ  
omluveni: Miloš Vojtíšek  
host: Tereza Dřízhalová – sekretář, Martin Mičlo – šéftrenér  
zápis: Luděk Červ 
ověřovatel zápisu: Pavla Dvořáková 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------  
 

Zápis jednání VS 
 
1) Informace o stavu žádostí o granty  

VS bere na vědomí zprávu P. Dvořákové o grantech podaných na Město Benešov a Český florbal. 

 

2) Vyplácení odměn rozhodčím na domácích turnajích 

Vyplácení odměn rozhodčím je možné pouze na základě řádně vyplněného cestovního dokladu, který 
rozhodčí předloží hlavnímu pořadateli turnaje. Formulář je ke stažení na stránkách ceskyflorbal.cz.  

 

3) Kontrola čerpání grantu Města Benešov 

VS bere na vědomí zprávu P. Dvořákové o proběhlé kontrole ze strany poskytovatele grantu – kontrola 
proběhla bez vážných závad a zejména bez postihu. 

 

4) Pořádání domácích turnajů – hlavní pořadatel 

VS se usnesl, že hlavnímu pořadateli náleží odměna za pořádání domácího turnaje ve výši 500,- Kč.  

Funkci hlavního pořadatele budou vykonávat zejména trenéři ostatních kategorií tak, aby byla dodržena 
podmínka věku hlavního pořadatele (osoba starší 18-ti let). 

Hlasování 6-0-0 
 

Je třeba dodržovat striktně podmínky pořádání domácího turnaje uvedené v Předpisu soutěže. 

Je třeba dodržovat podmínku, že hlavním pořadatelem nemůže být osoba, která na turnaji vykonává jinou 
funkci (zdravotník, zapisovatel, časomíra, vedoucí družstva či trenér). 

Ostatní pořadatele (časomíra, zapisovatel atd.) zajistí hlavní pořadatel po dohodě s trenérem nebo vedoucím 
družstva, jehož turnaj je pořádán. 

Úkol: L. Brož zveřejní na webu klubu informaci o možnosti působit jako hlavní pořadatel na domácích 

turnajích klubu za výše uvedenou odměnu.  

 

5) Haly 

VS bere na vědomí informaci sekretáře o návrhu nové smlouvy se ZŠ Jiráskova a Bios, smlouva bude 
uzavřena do konce měsíce června 2017. 

VS bere na vědomí informaci o možném nepřerušení činnosti (ledové plochy) na zimním stadionu, v tom 
případě budou tréninky nikoli na palubovce ZS ale na hale Bios, bude třeba řešit operativně dle nastalé 
situace se Zemědělskou školou.  

Úkol: Sekretář vznese dotaz trenérům na jejich požadavky ohledně tréninků na halách po skončení sezony 

2016/17 (s ohledem na letní mimosezónní turnaje) 

 

6) Cestovní náhrady 

VS se usnesl na výši cestovních náhrad, které stanovil na rok 2017 ve výši 4,- Kč za ujetý km.  

Hlasování 6-0-0 

VS se usnesl na vyplácení cestovních náhrad trenérům samostatně. 

Hlasování 6-0-0 

Úkol: O. Novotný vypracuje směrnici k vyplácení cestovních náhrad 

          P. Dvořáková do příštích DPP uzavíraných s trenéry zahrne klauzuli o cestovních náhradách. 

 

6) Cestovní náhrady 

VS bere na vědomí informaci J. Slunečka o stavu jednání o zřízení fanshopu. Jednání probíhá s p. Hejným 
z prodejny Hobby sport v Benešově. Finální jednání proběhne na počátku února 2017.  
VS pověřuje J. Slunečka k projednání  této záležitosti.  



 

6) Informace šéftrenéra 

VS bere na vědomí informace M. Mičla jako šéftrenéra o trenérské radě. 

  

 
Příští schůze výboru spolku se uskuteční dle dohody. 
 
 
 
 
 

Zapsal: Luděk Červ 
Člen VS 


