ZÁPIS 02-2014
z jednání výboru basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Trutnov konaného
dne 11.11.2014 od 18:30 hod.
Přítomní:
- předseda oddílu:
- členové výboru:

Omluven:

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

Hosté:
- organizační pracovník: Mgr. Zuzana Marksová
Program jednání výboru:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Stav hospodaření basketbalového oddílu
4. Dotace
5. Informace o jednání s trenéry přípravky
6. Různé
7. Závěr
Jednání výboru
1. Zahájení
Předseda basketbalového oddílu v 18:30 zahájil jednání druhé schůze výboru
basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Trutnov.
2. Kontrola úkolů
Úkol z minulé schůze výboru pro předsedu zajistit zveřejnění pojistných podmínek na
klubovém webu bktrutnov.cz. nebyl splněn a nadále trvá.
3. Stav hospodaření basketbalového oddílu
Předseda informoval výbor o finanční situaci na jednotlivých účtech (účet basket
(mládež), účet muži a účet ženy (středisko SCM, SPS)).
4. Dotace
4.1 Výbor jednomyslně odsouhlasil rozdělení dotace od města na činnost takto:
- družstva hrající republikové soutěže obdrží dotaci ve výší 10.000,-- Kč (juniorky
A, juniorky B, kadetky, starší žákyně, mladší žákyně, starší žáci),
- zbylá část bude převedena na společný účet a čerpána na činnost všech
družstev.
4.2 Basketbalový oddíl TJ Lokomotiva Trutnov má možnost žádat o krajské dotace na
pořádání mládežnických turnajů. Výbor pověřil Zuzanu Marksovu oznámit emailem tuto
možnost všem trenérům mládežnických družstev a zjistit, zda bude mít někdo z trenérů
zájem o tuto dotaci požádat.

5. Informace o jednání s trenéry přípravky
Předseda informoval výbor o schůzce s trenéry přípravky. Trenéry přípravky jsou
Fribová, Dobrovičová a Urbanec. Přípravka trénuje 2 x týdně v úterý od 16:30 - 18:00 a
ve čtvrtek od 16:00 - 17:30 na hale Gymnázia Trutnov. Výbor si vyžádal aktuální
seznam hráčů a hráček přípravky, který trenéři obratem dodají.
6. Různé
Předseda informoval výbor o pozvání na neformální schůzku předsedů všech oddílů TJ
Lokomotivy, která proběhne 10.12.2014.
7. Závěr
Jednání výboru bylo předsedou ukončeno v 19:45 hod.

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

