
ZÁPIS ZE SCHŮZKY VÝBORU ODDÍLU ATLETIKY POLICEJNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU OLYMP 
PRAHA, Z. S. - č. 2022/11 
 
Místo a čas konání schůzky: výbor oddílu se sešel dne 21. 11. 2022 od 17.30 hodin v zasedací 
místnosti oddílu atletiky ve víceúčelové hale areálu OLYMP CENTRUM SPORTU 
MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, Praha 7, 170 00. 

Svolání schůzky výboru oddílu: schůzka výboru oddílu byla svolána předsedkyní oddílu 
atletiky, a to pozvánkou ze dne 14. 11. 2022 publikovanou na webových stránkách oddílu 
atletiky. 
 
 
Schůzka výboru oddílu zahájena v 17:30 hodin předsedkyní oddílu atletiky Naděždou 
Koštovalovou. 
 
Přítomni : 
 
Lenka Masná 
Matěj Haranta 
Jiří Janoušek 
Milan Mikunda 
Naděžda Koštovalová 
Jana Pavlíková 
Jindřich Linhart 
 
Zapisovatelem zvolena  Jana Pavlíková. 
 
Hosté: Filip Litavský 
 
Zahájeno v 17.30 hod 
 
Schválen program schůzky výboru oddílu: 
 

 
 
1.       Kontrola hospodaření 
2.       Plán a organizace závodů do 31. 12. 2022 
3.       Hodnocení trenérů jako podklad pro udělení smlouvy v roce 2023  (trenéři      
          SCM a  SPS) 
4.       Zhodnocení sezony 2022  
5.       Proplacení trenérských kurzů: Viplerová, Smolíková, Koštovalová, Mikunda 
6.       Určení termínu členské schůze 
7.       ostatní 
 
 
 
1. Kontrola hospodaření: proběhla průběžná kontrola příjmů a výdajů za rok 2022. 

Konečný výsledek bude zveřejněn na výroční schůzi oddílu začátkem  roku 2023. 
 



2.       Plán a organizace závodů do 31. 12. 2022 
Bude projednáno na příští schůzi výboru. 
 
3.       Hodnocení trenérů jako podklad pro udělení smlouvy v roce 2023 (trenéři SCM a SPS) 
 
Filip Litavský předložil návrh kritérií pro hodnocení trenérů a následně jejich platových 
ohodnocení pro následující rok.   
Výbor navrhuje úpravu smlouvy Michala Krčmáře, jako vedoucího SPS, dodatkem z doby 
neurčité na dobu určitou. Projednáním byl pověřen Matěj Haranta v termínu do dvou týdnů 
od této schůze.  

 
Výbor vyzve trenéry Goroškova, Habáska, Šilhavého a Karase, k diskuzi ohledně jejich 
platového ohodnocení pro následující rok. 
 
4.       Zhodnocení sezóny 2022  
Příprava do vyhlášení nejlepších atletů oddílu 22.12. 
 
5.       Proplacení trenérských kurzů : Viplerová, Smolíková, Koštovalová 
Výbor odsouhlasil proplacení ½  částky za trenérské kurzy: 
 
Viplerová:  7.500,- Kč 
Mikunda:  7.500,-Kč  
Smolíková:  1.750,- Kč 
Koštovalová:  500,- Kč 
 
 
6.       Určení termínu členské schůze 
 
Výbor se usnesl na pořádání dvou členských schůzí oddílu: 
 
1) Termín: 22.12.2022 

Výše členských příspěvků v roce 2023, vyhlášení nejlepších atletů a ostatní   
 
 
2) Termín: do března 2023, přesný termín bude ještě stanoven  

Zpráva o hospodaření oddílu, rozpočet na příští rok, hodnocení předsedy oddílu. 
 

 
7.       ostatní 

 
Mizuno – Naďa Koštovalová zašle připomínkový mail trenérům s odkazem na  stránky oddílu, 
kde si mohou členové oddílu objednat a zakoupit oddílové dresy, oblečení a další vybavení. 
https://www.atletika-olymp.cz/atleticky-oddil/oddilove-obleceni/ 
 
Aktuálně nabízené položky a ceny: 
Holky oddílový dres - bikiny: 400,- 
Holky oddílový dres - kraťasy: 400,- 



Holky oddílový dres - top: 400,- 
Kluci oddílový dres - kraťasy: 450,- Kč 
Pánský oddílový dres/tílko: 450,- 
Batoh 550,- 
Tričko pro přípravku: 300,- Kč 

 
 
Spolupráce - výbor bere na vědomí nabídku ke spolupráci ze strany firmy ArenaJech. 

 
Investice  - výbor odsouhlasil nákup nové buňky na kameru, kterou již není možné opravit. 
Jako dodavatel byla odsouhlasena firma: Allsystem s. r. o. Korunovační 16, Praha 7. 
Předpokládaná cena 11.000Kč. 
 

 
Skončeno a podepsáno v 20:15 hodin. 
 
Jana Pavlíková 
 


