
Strana: 1/1zapisVVserm20_9_2011.txt
d:\diskd\soubory\www_serm\opava\vh\ Poslední změna: 20.9.2011 21:58:28

VV Schůze VV oddílu šermu TJ Slezan Opava 20.9.2011
přítomní. Jan Hoschna, Hruška Jiří, Borna Ivo, Irena Moravcová, David Richtár

1.projednání příspěvků
2.Cena projektu přestavby tělocvičny šermu

1.platby příspěvků:
vše zůstává stále stejné:
členské příspěvky TJ Slezan Opava jsou 50k/člen jednoty TJ Slezan/půlrok
oddílové příspěvky 950 Kč/člen oddílu šermu/půlroku

vyjímky:
ten kdo má vyjímku z plateb oddílových příspěvků nemá nárok 
na automatickou finanční podporu za výsledky, musí ji odsouhlasit VV oddílu.

Trenéři, osvobození od oddílových příspěvků, jsou Ti , 
kteří se soustavně, každý trénink věnují tréninku svěřenců
a nesou za ně odpovědnost => pouze členské 50 Kč/člen Slezanu/půlrok
(nyní Ivo Borna a Jiří Hruška)

Ostatní trenéři jsou osvobozeni z placení oddílových příspěvků 
dle svého podílu na tréninku svěřenců a rozhoduje o jejich výši  VV.
(Jan Hoschna, Irena Moravcovcová a David Richtar)

Studující a ostatní členové v nemající čas chodit soustavně na trénink platí 
za trénink v tělocvičně (samostatně nebo s trenérem) 25Kč/trénink.
Vyúčtování pošle pokladník a podle tohoto zaslaného vyúčtování pošlou platbu 
ze svého účtu na účet Slezanu. Mohou si dohodnout paušální platbu 500Kč/půlrok.

Hlasování k bodu 1.:
Odhlasováno 5 pro, zdržel 0, proti 0

2.Cena projektu přestavby tělocvičny šermu
K podání žádosti o dotaci "Státní podpora sportu pro rok 2012"
Č.j.: 18 813/2011-50 potřebujeme standardní projekt. 6ádost je zpracovaná, projekt 
před dokončením. Potřebuji odsouhlasit cenu 40.000,-Kč.Dohodnutá cena 40.000,-Kč je 
sice hodně vysoká, ale projekt stavby v hodnotě 3,6 mil.Kč by stál mnohem více a bez 
tohoto projektu nelze žádost podat.

Moravcová:
Tak alespoň rozdělit na dvě splátky např. do konce roku 2011 a potom zbytek.

Borna:
jdeme tedy do projektu s vyhledem na nově přestavěnou tělocvičnu s tím , že zaplatíme 
za projekt 40.000,-Kč ve dvou splátkách jak navrhuje I.Moravcová.

Hlasování k bodu 2.:
Odhlasováno 5 pro, zdržel 0, proti 0

PSPad editor 4.5.3 (2298)  www.pspad.com 20.9.2011 21:58:30 borna


