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Schůze VV oddílu šermu TJ Slezan Opava 7.7.2010

přítomní. Jan Hoschna, Hruška Jiří, Borna Ivo, Irena Moravcová, David Richtár

Program:

1. Mistrovství Evropy seniorů v Sheffieldu

2.pojekt k úpravě-přestavbě tělocvičny šermu

3.Projednání - vyhodnocení vyučtování závodů

1.Hoschna:

Jsem nominován a jedu na ME seniorů v Sheffieldu 

v šavli seniorů spolu s Doležalem Jak to vypadá s úhradou mých nákladů.

Borna:

Snaž se sepsat si náklady na přípravu:

- tréninky v Katowicích, Brně  a Brandýse a další náklady 

jako jsou světové poháry, sepíšeme s Tebou sponsorskou smlouvu 

a náklady si můžeš odečíst při vyúčtování daně z příjmu

jako odečitatelnou položku a pak samozřejmě oběhni své sponsory.

Co si seženeš, to si utratíš.

Z oddílových peněz = z příspěvků Ti budeme hradit pouze při výsledku

 1-3.místo nebo do 8.místa potom není problém s úhradou dle klíče 

z VH 15.12.2009

Hruška:

Asi se opakuju, ale musíš si sehnat sponsory, tak jak to udělal Borna 

s Klemšem při účasti na MEJ v Turecku,

pak si múžeš určitě utratit celý sponsorský dar

v nákladech na účast, včetně nákladů na přípravu

tzn. celá příprava v Brně, Praze 

a v Polských Katowicích.

Hoschna:

Dobře beru na vědomí.

Hlasování k bodu 1.:

Odhlasováno 5 pro, zdržel 0, proti 0

Borna :

Potřebuji projednat "pojekt k úpravě-přestavbě tělocvičny šermu".

TJ Slezan , výkonný výbor schválil půdorys k přestavbě a první podmínkou 

souhlasu Výkonného Výboru  TJ Slezan je přesun okna ze závětří" 

na čelní stěnu budovy Herny stolního tenisu,

vybourání a zazdění provedeme s Jirkou Hruškou ještě v červenci.

Pro přestavbu a stavební povolení potřebujeme projekt.

Richtar:

Rád pomůžu s prací na okně.

Moravcová:

Projekt nesmí zadlužit oddíl, musí zůstat peníze na činnost.

Hlasování k bodu 2.:

Odhlasováno 5 pro, zdržel 0, proti 0

3.Projednání - vyhodnocení vyučtování závodů

+ potrebujeme dle vynosu VH z ledna 2011 vyhodnotit vyuctovavani zavodu

jestli stale "postaru" dle VH2009 ten nejlepsi 1-3 nebo prvnich 10% dsotanou platbu 

startovneh 

(ale zustava problem = na zacatku zavodu nevim, ktere startovne bude proplacene)

+"vezl s sebou ty dalsi, neumistene" a tim vyuctoval vice nez 1Kc/ na km

a to se mu vyplati, to pokryva naklady na benzin a vyplyva z toho prijemnejsi divani 

na svet kolem sebe

nebo po novu dle navrhu z ledna VH 2011:
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jednoduche pro vyuctovani = nevyhodne pro "vozice na zavody".

Ten nejlepsi 1-3 nebo v prvnich 10% zaplati vsem startovne a vyuctuje svoje naroky na 

cestak 1Kc/1km tam  a zpet.

1Kc na 1 km je docela malo - to se nikomu moc nevyplati a tezko budeme mit dva 

zavodniky umixtene 1-3 nebo v prvnich 10%

+ zatez platby startovneho za ostatni (napr.400+400Kc), to se do toho nebude nikomu 

chtit odpovidatt za ostatní.

Moravcová:

Tak to nechme tak, jak to je = dle usnesení VH2009.

Hlasování k bodu 3.:

Odhlasováno 5 pro, zdržel 0, proti 0

Zapsal: Borna Ivo
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