
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU

Místo a datum konání: ZŠ Bílovice nad Svitavou, 1. 2. 2012, 19:30

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu: navržený program schválen jednomyslně bez připomínek.

3. Kontrola prezence a usnášeníschopnosti

 Přítomni: Bžatek, Chalk, Hažmuková, Hrouda, Hrubý V., Kincová, Krejčí, Látal, Mareček, Marečková I.,
Marečková M., Matula, Mokrý, Ondrouchová, Priessnitz, Procházková, Skládanka, Skládanková,
Spáčilová, Šicner, Šindelka, Šrom, Žáček

 Přítomni v zastoupení: Fialová, Nilašová, Hažmuk, Lanková (>Hažmuková), Látal T., Látalová (>Látal
M.), Vaďura, Hrubý I., Hrubá, Regner, Regnerová, Polák, Unčovská, Unčovský (>Mareček), Bednařík
(>Marečková M.), Fráňa, Fráňová P., Fráňová K., Marečková Z. (>Skládanková)

 členská schůze je usnášeníschopná

4. Volba výboru SK Radiosport Bílovice nad Svitavou
 Navržený výbor byl jednohlasně schválen na další funkční období v následujícím složení:

 Jiří Mareček předseda SK RADIOSPORT
 Pavla Hažmuková místopředseda

 Iva Marečková pokladník
 Miroslav Látal člen výboru
 Petr Matula člen výboru
 Petr Hrouda člen výboru
 Tereza Skládanková člen výboru
 Václav Helán člen výboru
 Iva Matulová revizor

 Předsedou byl znovu jednohlasně zvolen Ing. Jiří Mareček, r.č. 591212/1226, bytem Bílovice nad Svitavou,
Obřanská 593, 664 01.

 Podle stanov oddílu jsou předseda a místopředseda samostatně oprávněni jednat jménem oddílu.

5. Zpráva o činnosti v roce 2011

 viz přílohu (činnost11.doc)

6. Hospodaření oddílu

 Zásady účetnictví, vyúčtování, termíny

 Od 1. 1. 2012 máme běžný účet vedený u Poštovní spořitelny (úspora 95% poplatků za vedení
účtu). Číslo běžného účtu zůstalo stejné, tj. 112405854/0300. Přístup na elektronické bankovnictví
má předseda a místopředseda oddílu.

 Od účetního roku 2011 jsme povinni vést účetnictví (ve zjednodušeném rozsahu). Účetní evidence
byla v tomto smyslu upravena, aby splňovala všechny požadavky.

Analytická zpráva o hospodaření v roce 2011

 Stav financí 1. 1. 2011: 188 109,59. Stav 31. 12. 2011: 67 105,67. Účetní výsledek: -121 003,92.

 Je v tom ale 34 495,- neuhrazené platby přesahující z roku 2010 a 42970,- platba, kterou budeme
mít dotovanou v roce 2012, takže reálný výsledek hospodaření je -43538,92

 V roce 2012 byly náklady na účast na soutěžích celkem 120 198,- Kč (v roce 2010 byly 95 667,-)

 Plán hospodaření na rok 2012: navržen vyrovnaný rozpočet

 Příjmy celkem            145 000,-
členské příspěvky 60 000,-
dotace AROB 65 000,-
dotace OÚ Bílovice 10 000,-
sponzoři 10 000,-



 Výdaje celkem 145 000,-
účast na akcích 100 000,-
soustředění, tréninky 10 000,-
technika 15 000,-
nájem 15 000,-
režie 5 000,-

 Vzhledem k nárůstu nákladů na startovné a cestovné bylo jednohlasně schváleno navýšení
členských příspěvků na 800,- Kč pro závodící členy/děti a 80,- pro nezávodící členy (rodiče,
organizátory).

 Hrazení náležitostí

 Na akcích ROB se hradí startovné a doprava (nejúspornější rozumná varianta), u auta se platí
0,20*cena PHM*počet převážených členů oddílu. Cena PHM se stanoví dle zákoníku práce,
spotřeba auta dle TP. Materiál (např. na soustředění) se počítá jako 1-2 osoby. Doprava na
pořádané akce se bude řešit individuálně.

 Pobytové výdaje si platí členové sami, a to NEJPOZDĚJI v interním termínu přihlášek, není-li
domluveno jinak.

 V případě pozdní přihlášky dotyčný hradí navíc veškeré přídavné náklady. V případě odhlášení
platí i startovné, pokud jej pořadatel nevrátil. Již zaplacené náklady na pobytové výdaje budou
vráceny jen, vrátí-li je pořadatel.

 Všechny náležitosti musí být vyúčtovány neprodleně, nejpozději do 1 měsíce po akci. Po 30.10. lze
proplácet jen ve výjimečných případech.

 Technické náklady provozu oddílu, nájem tělocvičny a skladu a režijní náklady hradí oddíl.

 Akce reprezentace a ŽPR (žákovská přípravka reprezentace) - oddíl přispívá 50% na účastnické
poplatky.

 Příspěvek na kvalifikační kurzy a školení.

7. Plán akcí v roce 2012, významné akce

 Termínovka je známa na celý rok předem a zveřejněna na webu (viz též přílohu). Každý si musí hlídat
termíny sám a rezervovat si prostor.

 Významné akce 2012:

 1. JMKS 10. 3. 2012, Hořice (Látal)

 2. JMKS 25. 3. 2012, Veverské Knínice (Hrouda)

 krátká trať duben 18. 4. 2012, (Procházková)
 krátká trať květen 

 JM KP na klasické trati 2. 6. 2012, Boskovice (Hažmuková)
 oddílový přebor

 mezinárodní soutěž 4 dny ROB - 4.-8. 7. 2012, Vidnava
 Jarní soustředění

o termín 4.-8. 5. 2012, Běleč nad Orlicí (společně s FPA), (Mareček)
o v rámci akce JM KP foxoring, sprint

 Letní soustředění
o termín 18.-26. 8. 2012, Svratouch (Mareček)
o v rámci akce JM KP na dlouhé trati a noční 

8. Informace, kontakty

Webové stránky: webmaster Jakub Šrom

 doplnit informace o akcích a trénincích

 ostatní členové: z každé akce vytvořit článek, který bude umístěn na web, případně použit do
Bílovického zpravodaje a dalších periodik

 Každý je sám zodpovědný na to, že se mu dostane informací 

Nepřidělávat zbytečně práci, přihlašovat se a platit v termínu, potvrzovat maily



9. Aktivita členů

 Více zapojit dospělé členy. V oddíle je přes 40 lidí, kteří by se mohli a měli podílet na provozu oddílu, ale
většina práce leží na několika málo členech. Situace se od loňska nezlepšila, spíš naopak, tudíž těm,
kteří pracují, bude námaha kompenzována - např. snížením příspěvku na soustředění a akce.

 Shánět sponzory - nemusí to být jen finance, mnohem snazší je získat různé suvenýry, trička apod., které
se s výhodou dají využít jako ceny pro děti.

 Kvalifikace: Lidé, kteří se podílejí na organizaci akcí a vedení tréninků, by měli absolvovat kurzy a školení
a získat si kvalifikaci rozhodčího nebo trenéra. Zájemci, hlaste se u mne. Polovinu účastnického poplatku
platí Asociace ROB.

10. Zajištění tréninků a akcí

Do přípravy tréninků zapojit více dospělých členů (doprovod, individuální vysvětlování). Normálně je
potřeba 1-2 lidi na postavení, 2 lidi na vysvětlení a řízení provozu na startu, případně další jako doprovod.
Velkou pomocí je např. někdo, kdo před tréninkem postaví trať a pak může jít domů

 V letošním roce zkusíme měnit místo konání pondělních tréninků - vytvořit plán na jarní polovinu sezóny,
zveřejnit na webu

 V současné době jsme na tom s dětmi velmi dobře a je nutno toho využít a udržet si je. Rozšířit náplň
tréninků, přidat na zajímavosti. Zapojit více lidí do pořádání, především SŠ a VŠ.

 Mezi skupinou výkonných závodníků kat. MD14-MD16 a předškolními dětmi vzniká další kategorie, pro
kterou bude také třeba připravit víceméně samostatný program. Potřebovali bychom několik rodičů
předškoláků na pomoc s přípravou a vedením činnosti.

 Všichni členové, přihlašujte se na tréninky - příprava tréninků závisí na tom, kolik nás bude.

Nábor nových členů: v současné době není třeba organizovat speciální náborové akce, spíš se soustředit
na udržení již zapojených členů.

 V současné době máme velmi silnou skupinu závodníků v kategoriích MD10-16, mnozí z nich jsou
ve výběru státní reprezentace nebo ŽPR (žákovské přípravky reprezentace). Je nutno skloubit
tréninky v oddílu s akcemi reprezentace a zajistit maximální účast na závodech, dále posunout
úroveň tréninku tak, aby byl zajištěn další výkonnostní růst.

11. Technika, materiál

 Repase techniky: u přijímačů 144 MHz řešena výměnou elektroniky do stávající mechaniky, u přijímačů
3,5 MHz postupnou obměnou za nové. Oddílové přijímače se zapůjčují přednostně závodníkům
žákovských a juniorských kategorií, resp. novým závodníkům.

 Postupně by si měli i tito závodníci koupit minimálně buzolu, případně SI čip.
 Odpovědnost za zapůjčenou techniku.

 Pořízení nové techniky: doplnění vysílačové sady, obnova pojítek pro pořádání soutěží

 Máme objednanou sadu jednotek SportIdent pro pořádání soutěží a tréninků (většinou hrazena z dotace
OÚ Bílovice)

 Navíc pořízení různého příslušenství a logistického vybavení (nabíječe, synchronizátory, nářadí, měřicí
technika). Účelem je minimalizovat čas věnovaný přípravě techniky na tréninky a soustředění.

 Dresy: máme zásobu v různých velikostech, cena 650,- Kč. Malé velikosti však již dochází, po domluvě
případně objednáme další.

12. Různé

Schůze skončila 1. 2. 2012 v 21:50

Zapsal: Ing. Jiří Mareček

Zápis ověřila: Petra Spáčilová


