Zápis
z 3. schůze výboru oddílu (VO) atletiky
PSK Olymp Praha v roce 2013
13.11.2013, 17:00, zasedací místnost J.Linharta (objekt Rota)
M.Záhořák, J.Linhart, J.Vojtík, J.Janoušek, T.Linhart
(viz prezenční listina – příloha 1 tohoto zápisu)
Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni: Datum:
Přítomni:

Program:

1) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) Právní spor – AK Čepek
3) Přestupy pro sezónu 2013/2014
4) Finanční správa hospodáře k 5.11.2014
5) Dresy pro oddílové závodníky
6) Rekonstrukce po povodni
7) Různé

Průběh schůze:
1. Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Jednání VO bylo zahájeno v 17:00 v počtu 5-ti členů výboru.
Usnesení 1/2/2013
VO zvolil jako zapisovatelem T. Linharta a ověřovatelem J. Vojtíka. (5-0-0)

2. Právní spor – AK Čepek
VO nemá zájem o právní služby AK Čepek a pověřuje předsedu oddílu M.Z. o jednání
s prezidentem klubu PSK Olymp Praha o vypovězení veškerých smluv a plných mocí o
zastupování.
Usnesení 2/2/2013
VO schvaluje vypovězení smluv pro AK Čepek. (5-0-0)

3. Přestupy 2013/2014
J.L. informoval o odeslaných přestupních lístcích do oddílu atletiky PSK Olymp Praha
(příloha 2 tohoto zápisu). Zároveň informoval a došlých přestupních lístcích z našeho oddílu.
Usnesení 2/2/2013
VO schvaluje navržené přestupy do oddílu. (5-0-0)

4. Finanční správa hospodáře k 5.11.2013

Hospodář oddílu J.L. informoval o finanční stránce oddílu k 5.11.2013. Kladně hodnotil
úspěšné vybírání příspěvků ještě za rok 2013. Hospodář J.L. dostal za úkol zpracovat náklady
za rok 2013.

5. Dresy pro oddílové závodníky
VO probral možnosti zajištění oddílových dresů pro jednotlivá družstva. Bude proveden
výběr dodavatele na základě předložených nabídek. Rozhodnutí o výběru dodavatele
proběhne na některém z dalších VO.

6. Rekonstrukce po povodni
J.J. informoval o průběhu rekonstrukčních prací v areálu CS MV ČR, především o
místnosti ve víceúčelové haly (původně občerstvení). Budeme požadovat od vedení CS MV
ČR přidělení této místnosti a vybavení kobercem a dveřmi. Tato místnost bude využívána
jako malá posilovna.

7. Různé
Obnovení registrací – J.L. provede obnovení registrací některých závodníků, kterým
končí platnost na konci roku 2013.

Zapisovatel:

Ověřovatel:

Bc. Tomáš Linhart

Bc. Jiří Vojtík

Schválil:
Mgr. Miroslav záhořák

Seznam příloh:
1. Prezenční listina (pouze listinná forma zápisu)
2. Seznam přestupů

