ZÁPIS č. 3/2019
SCHŮZKA VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY PSK OLYMP PRAHA, Z.S.
Datum konání: 2.4.2019 – 16:30, zasedací místnost oddělení atletiky OLYMP CS MV, Stromovka
Přítomni: Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Tomáš Linhart, Lenka Masná
Omluveni: Jiří Janoušek
host: Michal Krčmář
1. bod - Schválení programu
Výbor oddílu atletiky PSK Olymp Praha schválil program schůzky výboru a zapisovatelem byl pověřen Tomáš
Linhart.
2. bod – Hostování oddílových závodníků
V rámci diskuse o obsazenosti družstev bylo výborem oddílu schváleno hostování některých závodníků do
jiných družstev.
3. bod – Odměny trenérů
Hospodář oddílu J.L. informoval, že stále nejsou včas dodávány výkazy odpracovaných tréninkových jednotek za
dané měsíce. Výkazy je nutné dodávat vždy do 5. v následujícím měsíci, aby mohly být odpracované tréninkové
jednotky proplaceny. V případě, že se tak nebude nadále dít, nebudou tyto mzdové prostředky oddílem
propláceny.
4. bod – Oddílové dresy
Na základě podkladů vedoucího SpS Michala Krčmáře došlo k inventuře oddílových dresů a dle zjištěného stavu
budou doobjednány další skladové zásoby, aby závodníci a závodnice družstev byli plně vybaveni oddílovými
dresy.
5. bod – Oddílové příspěvky
VO diskutoval o výši oddílových příspěvků pro „mimoodílové“ členy – přispívající, kteří využívají sportoviště
pouze pro zvyšování vlastní kondice a nezávodí za oddílová družstva. Z toho důvodu se VO rozhodl zvýšit
příspěvek pro tuto skupina na 5 000 Kč.
VO schválil zvýšení členských příspěvků pro tzv. mimooddílové členy – přispívající na hodnotu 5 000 Kč.
hlasování: 4-0-0
6. bod – Různé
VO s vedoucím SpS Michalem Krčmářem diskutoval o problematice nového formátu MČR mládeže, které bude
v letošním roce nově 3-denní. V diskusi se objevilo několik názorů, které budou individuálně projednávány
s vedením ČAS. Dále výbor projednal problematiku parkování pro některé trenéry mládeže a pokusí se udělat
co bude možné ve spolupráci s OLYMP CS MV. Hospodář J.L. informoval o nadcházející akci MČ Praha 7, která
proběhne na atletickém stadionu a bude organizována oddílem. Dále předal informaci, že již jednotlivé kraje
žádají o termíny využití atletické haly na zimní sezónu 2019/2020. Na konci bodu různého VO projednal možné
přispění trenérům oddílu na kurzy, které podporují atletické vzdělávání a zvyšují trenérské kvalifikace.
VO schválil 50% spoluúčast na kurzovném pro trenéry oddílu, které zvyšují trenérské kvalifikace.
hlasování: 4-0-0

Zapsal: Tomáš Linhart

předseda oddílu: Miroslav Zahořák

