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Zápis: Schůzka výkonného výboru Softball Pardubice ze dne 9.2.2017 

  

Účast:  

Hana Fabíková: Předsedkyně klubu 

Jan Horálek: Místopředseda klubu 

Libor Matějka: Marketingový manažer 

Jan Čech: Sportovní manažer a Facility manažer (2 hlasy) 

Jiří Rejda: Jednatel klubu 

 

Omluveni: x 
 

Schůzka výkonného výboru: 

 

Téma:  

1) FINANČNÍ SITUACE KLUBU 

a. POPIS:  

i. Jiří Rejda dodal předpokládané náklady klubu na rok 2017. Informace byla 

předem nasdílena všem členům výkonného výboru. Zároveň byl dodán 

kompletní rozpad nákladů a příjmů za rok 2017, včetně rozpadu nákladů na 

jednotlivé týmy a seznamu hráčů a jejich zaplacené příspěvky za rok 2016. 

(Finanční vyhodnocení za rok 2016 bylo přeposláno Hanou Fabíkovu i na 

předsedkyni dozorčí rady Veroniku Vránovou) Jiří Rejda rozepsal různé 

varianty výše příspěvků pro rok 2017 pro všechny kategorie. Všichni členové 

výkonného výboru mohli zároveň dopsat své návrhy na výši příspěvků u 

jednotlivých kategorií. 

ii. Jiří Rejda navrhl pro rok 2017 ponechat příspěvky ve stejné výši jako v roce 

2016 a rozpracovat návrh příspěvků pro rok 2018 během roku 2017 

v souvislosti s pravděpodobnou změnou dotační politiky města Pardubice od r. 

2018. 

 

b. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ DLE KATEGORIÍ: 

i. Rodinný příspěvek: - odsouhlaseno 4000 Kč / kalendářní rok (6 hlasů pro) 

ii. Ženy: - odsouhlaseno 2500 Kč / kalendářní rok (6 hlasů pro) 

iii. Juniorky: - odsouhlaseno 2500 Kč / kalendářní rok (6 hlasů pro) 

iv. Žáci: - odsouhlaseno 2500 Kč / kalendářní rok (6 hlasů pro) 

v. Kadeti: - odsouhlaseno 2500 Kč / kalendářní rok (6 hlasů pro) 

vi. Muži B: - odsouhlaseno 2500 Kč / kalendářní rok (5 hlasů pro, 1 hlas proti) 

vii. Muži A: - odsouhlaseno 2500 Kč / kalendářní rok (6 hlasů pro) 

viii. Hostující dospělí hráči: - odsouhlaseno 0 Kč / kalendářní rok (4 hlasy pro, 2 

hlasy proti) 

ix. Mini Pasos (přípravka): - odsouhlaseno 500 Kč na ½ roku (6 hlasů pro) 

 

c. ODPROŠTĚNÍ OD PŘÍSPĚVKŮ: 

i. Členové výkonného výboru 

ii. Aktivní trenéři a asistenti trenérů (nestačí mít trenérskou licenci, ale aktivně se 

podílet na tréninzích a zápasech dané kategorie) 
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d. TERMÍN ÚHRADY PŘÍSPĚVKŮ: 

i. Pro stávající členy do 15.3.2017 

ii. Noví členové hradí příspěvek dle doby, kdy nastoupili do klubu s půlroční 

„zkušební lhůtou“ (Pokud zkušební doba končí mezi březnem a zářím daného 

roku, platí 1000 Kč za daný kalendářní rok. Pokud zkušební doba končí mezi 

zářím a lednem následujícího roku, hradí příspěvek standardně dle své 

kategorie pro následující kalendářní rok). Tento odklad neplatí pro kategorii 

Mini Pasos. 

 

 

e. ZAVEDENÍ BRIGÁDNICKÉHO POPLATKU 500 Kč pro všechny hráče klubu 

starších 15 let. 

i. Poplatek je splatný ve stejném termínu jako klubový příspěvek.  

ii. V případě, že hráč odpracuje pro klub stanovený termín hodin, bude hráči na 

konci roku brigádnický poplatek vrácen 

iii. Pravidla pro odpracování brigádnických hodin budou stanoveny na další 

schůzce výkonného výboru (březen 2017) 

iv. DŮVOD ZAVEDENÍ POPLATKU 

1. Nutnost zajištění organizačních povinností během zápasů (časoměřiči, 

rozhodčí, sběrači míčů, zapisovatelé) 

2. Nutnost základní péče o areál  

3. Nutnost zajištění ostatního fungování klubu (propagace klubu, klubové 

akce, apod.) 
 


