
Zápis z jednání Výkonného výboru SK Kociánka Brno, z.s. 

 

ze dne 7. ledna 2016  

 
Přítomni: 
  Irena Ráčková   …………………….. 

 

  Martin Polášek  …………………….. 

 

  Simona Kazdová  …………………….. 

    

  Jaroslav Kadur  ……………………. 

 

  Petra Polášková  …………………….. 

Pořad jednání:  1. Plán činnosti SK na rok 2016  

   2. Zjištění nových dresů  

   3. Dotace pro dok 2016 – jednání s poskytovateli 

   4. Účetnictví SKK Brno, z.s. a výběr nové firmy 

   5. Různé 

   6. Přijetí usnesení 

 

l. 

Informaci podala předsedkyně VV Irena Ráčková.  

Plán na rok 2016 bude do konce ledna 2016 rozepsán do kalendáře SK. Zohlední se při tom a 

zapíší se zde i akce atletické sekce SKK a termíny jednotlivých soustředění. 

Za splnění úkolu – rozpisu plánu – odpovídá Irena Ráčková. 

 

 

2. 

Nové dresy pro sportovce SKK zajistí Irena Ráčková a Martin Polášek u firmy REAKCE, 

s.r.o., se kterou již bylo vedeno jednání a byla zde odevzdána poptávka (počty kusů, velikosti, 

barevná škála, reklamní potisky). 

 

3. 

Irena Ráčková informovala přítomné členy VV, že pro rok 2016 byla již podána žádost o 

dotaci u Statutárního města Brna. Další žádosti o dotace na činnost SKK budou podány na 

Úřad Jm kraje, ÚMČ Brno – Královo Pole.  Bude podána také individuální žádost o dotaci na 

činnost a reprezentační výdaje neúspěšnějšího sportovce SKK p. Kamila Vašíčka na Úřadu 

Jm kraje, který dotaci předběžně přislíbil. 

Za podané žádosti v příslušných termínech tak, jak je zvykem je u poskytovatelů uplatňovat, 

nese odpovědnost Irena Ráčková. 

 

4. 

VV provedl vyhodnocení stávající smlouvy o vedení účetnictví s Ing. Dvořákovou. Z důvodů 

místní vzdálenosti a z důvodu navyšování cen za poskytované služby byla smlouva ukončena 

po vzájemné dohodě. Firma dokončí práce a činnosti a předá veškeré podkladové materiály 

do dispozice VV SKK.  

VV SKK zajistí uzavření smlouvy o vedení účetnictví s novou firmou tak, aby bylo účetnictví 

vedeno návazně na rok 2015. 

 



5. 

Irena Ráčková předložila členům VV k projednání a rozhodnutí otázku úhrady cestovních 

nákladů pro sportovce a jejich doprovod v případě, že SKK není schopen ze svých prostředků 

zajistit hromadnou dopravu na sportovní akce, případně na soustředění. 

Navrhla, aby za použití soukromého vozidla pro uvedený účel byly propláceny cestovní 

výlohy 3,- Kč za ujetý kilometr. K tomu, aby bylo možno tyto náklady proplatit, musí žadatel 

předložit cestovní příkaz s vykázáním všech potřebných údajů (tj. kdo s kým kam cestoval, na 

jakou sportovní akci SKK, kolik bylo najeto kilometrů, jaká je požadovaná částka 

k proplacení) potvrzenými vlastnoručním podpisem žadatele a osoby, která je oprávněna 

stvrdit správnost údajů (může jít o kteréhokoli člena VV, který se dané akce zúčastnil). 

 

V rámci další činnosti SKK Irena Ráčková doporučila, aby byly provedeny změny ve 

sportovních odvětvích, která jsou SKK provozovány a to takto: 

- zrušit odvětví:  dráhový kuželník 

    stolní tenis 

    střelba ze vzduchovky 

    curling 

z důvodů, že tyto nejsou SKK několik let po sobě provozovány. 

- přidat a zapsat odvětví: kondiční cvičení, plavání 

o které je naopak zájem a v rámci SKK je již nyní provozováno. 

 

6. 

VV SKK počtem hlasů 5 z 5 přítomných po té schválil souhrnné usnesení tohoto znění: 

 

VV SKK ukládá p. Ireně Ráčkové, aby: 

 rozepsala do kalendáře SK plán akcí na rok 2016 a zohlednila přitom i akce atletické 

sekce SKK a termíny jednotlivých soustředění 

 podala včas žádosti u poskytovatelů dotací na činnost SKK a individuální žádost o 

poskytnutí dotace na činnost a reprezentaci sportovce Kamila Vašíčka 

 zajistí uzavření smlouvy o vedení účetnictví s novou firmou tak, aby bylo účetnictví 

vedeno návazně na rok 2015 

 

VV SKK ukládá p. Ireně Ráčkové a p. Martinu Poláškovi, aby: 

 zajistili nové dresy pro sportovce SKK u firmy REAKCE, s.r.o., se kterou již bylo 

vedeno jednání a byla zde odevzdána poptávka (počty kusů, velikosti, barevná škála, 

reklamní potisky) 

 zajistili při zpracování nových stanov SKK změnu v provozovaných sportovních 

odvětvích 

 

VV SKK souhlasí s tím, aby: 

 za použití soukromého vozidla pro sportovce a jejich doprovod v případě, že SKK 

není schopen ze svých prostředků zajistit hromadnou dopravu na sportovní akce, 

případně na soustředění, budou v roce 2016 propláceny cestovní výlohy 3,- Kč za 

ujetý kilometr. K tomu, aby bylo možno tyto náklady proplatit, musí žadatel předložit 

cestovní příkaz s vykázáním všech potřebných údajů (tj. kdo s kým kam cestoval, na 

jakou sportovní akci SKK, kolik bylo najeto kilometrů, jaká je požadovaná částka 

k proplacení) potvrzenými vlastnoručním podpisem žadatele a osoby, která je 

oprávněna stvrdit správnost údajů (může jít o kteréhokoli člena VV, který se dané 

akce zúčastnil) 

 



Po té bylo jednání VV SKK prohlášeno za ukončené. 

 

 

Zapsal:        Martin   P o l á š e k 

 

 

Za správnost: Irena Ráčková, předsedkyně VV 


