ZÁPIS 01-2014
z jednání výboru basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Trutnov konaného
dne 21. 10. 2014 od 19:00 hod.
Přítomní:
- předseda oddílu:
- členové výboru:

Ing. arch. Vladimír Smilnický
Jan Braun, Mgr. Petr Kapitulčin, Ing. Ladislav Malý,
Ing. Petr Skokan, Ing. Hynek Stiehl

Hosté:
- organizační pracovník: Mrg. Zuzana Marksová

Program jednání výboru:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele
3. Projednání termínů jednání výboru (2014)
4. Organizační struktura basketbalového klubu
5. Stav hospodaření basketbalového oddílu
6. Webové stránky
7. Přípravka 2014
8. Předvánoční Mikulášská akce – zahájení přípravy
9. Informace o přípravě basketbalového plesu
10. Různé
11. Závěr

Jednání výboru
1. Zahájení
Předseda basketbalového oddílu v 19:00 zahájil jednání první schůze výboru po
členské schůzi basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Trutnov.

2. Ustanovení zapisovatele
Výbor jednomyslně odsouhlasil a tím ustanovil, že zapisovatelem na všech schůzích
výboru bude Z. Marksová, když výbor nerozhodne jinak.

3. Projednání termínů jednání výboru (2014)
Na základě návrhu předsedy výbor jednomyslně rozhodl a stanovil pevné termíny
jednání výboru v roce 2014:
- 11. 11. 2014 od 18:30 hod.
- 02. 12. 2014 od 18:00 hod.
s místem jednání v kanceláři oddílu na hale 3. ZŠ Komenského.

4. Organizační struktura basketbalového klubu
Basketbalový klub BK KARA Trutnov je tvořen dvěma Českou basketbalovou federací
basketbalově licencovanými subjekty a to Lokomotiva Trutnov (ID klubu: 1223) a BK –
servis, s.r.o. (ID klubu: 1538). Na základě jednání předsedy s tajemníkem TJ
Lokomotivy Trutnov a jednatelem společnosti BK – servis s.r.o., výbor jednomyslně
rozhodl, že předseda basketbalového oddílu se ustanovuje do funkce předsedy
(prezidenta) basketbalového klubu BK KARA Trutnov.
5. Stav hospodaření basketbalového oddílu
Předseda informoval výbor o finanční situaci na jednotlivých účtech (účet basket
(mládež), účet muži a účet ženy (středisko SCM, SPS)). Výbor rozhodl, že k 01. 01.
2015 dojde k přehlednějšímu přejmenování účtů. Informace o stavech účtu bude
podávat předseda na každém zasedání výboru. Informace o stavech na jednotlivých
podúčtech (účty jednotlivých družstev) budou zveřejněny pro jednotlivé trenéry dvakrát
ročně. Před začátkem sezóny s uzávěrkou k 30.09 a ke konci kalendářního roku s
uzávěrkou k 31.01.

6. Webové stránky
Po diskuzi bylo výborem rozhodnuto, že změna resp. úprava webových stránek bude
jedním z úkolů výboru v prvním pololetí roku 2015 s tím, že případné změny nebo
úprava webových stránek bude provedena od sezóny 2015/2016.

7. Přípravka 2014
Pro vyhodnocení stavu přípravky 2014 a přijetí případných opatření a rozhodnutí výbor
rozhodl o svolání informativní schůzky s trenéry přípravky a to na 11. listopadu od
18:15 hod. Schůzka se uskuteční v kanceláři oddílu na hale 3. ZŠ Komenského. Za
výbor se zúčastní V. Smilnický, P. Kapitulčin a H. Stiehl.

8. Předvánoční Mikulášská akce – zahájení přípravy
Výbor stanovil datum akce na 03. 12. 2014. Akce se uskutečni v hale 3. ZŠ
Komenského. Programovým scénářem akce byl pověřen P. Kapitulčin, zajištěním cen
byla pověřena Z. Marksová. J. Braun zajistí na akci účast hráček A týmu žen a
společně s P. Kapitulčinem budou celou akci spolu moderovat.

9. Informace o přípravě basketbalového plesu
Předseda podal krátkou informaci o přípravě basketbalového plesu, termín, který je již
pevně stanoven a zajištěn na 21. 02. 2015. Ples se bude konat ve společenském
centru UFFO. Odpovědnou osobou v pořádání plesu byl výborem pověřen Ing. Petr
Zapadlo. Týden před plesem budou v UFFO vystaveny basketbalové fotky, které budou
v průběhu plesu vydraženy.

10. Různé
Basketbalový klub prostřednictvím organizační pracovnice obdržel opakující se
upomínku za nezadání statistik hráčů u týmu mužů KARA Trutnov. Jedná se o domácí
zápasy z 05.10. 2014 s BC Vysočina a 19.10. 2014 s BK Kondoři Liberec. Trenér mužů
L. Malý zajistí nápravu stavu a o výsledku bude informovat výbor.

Výbor se rozhodl o zveřejnění pojistných podmínek na klubovém webu bktrutnov.cz.
Všichni členové TJ Lokomotiva Trutnov a.s., jsou pojištěni u společnosti Pojišťovna
VZP, a.s..
Zodpovídá: předseda. Termín do 15. 11. 2014

11. Závěr
Jednání výboru bylo předsedou ukončeno v 21:15 hod.

Zapsal: Zuzana Marksová
Ing. arch. Vladimír Smilnický
předseda oddílu (klubu)

