
Zápis z jednání výkonného výboru (VV) 

FK VYSOKÁ NAD LABEM  dne 2.8.2019 

Přítomní: M. Píša ml. (MP) - omluven 

 F. Dejnožka (FD) 

 M. Zeman (MZ) (na základě plné moci (VD) 

 V. Daňo (VD) 

 J. Píša (JD) - ? 

Zapisovatel: FD 

Ověřovatel: VD 

 

1. Rozpočet „A“ mužstva na rok 2019. Zatím není možné stanovit, není informace v jaké výši je 

čerpáno v roce 2019. Do vyhotovení rozpočtu zastavit všechny platby mimo mládež (oddělený 

rozpočet) Rozpočet „A“ mužsta stanovit na příštím (VV). 

 

Hlasování: pro 3x 

                                    

Rozhodnutí VV: Do stanovení rozpočtu „A“ muži na rok 2019 zastavit veškeré platby mimo 

mládeže. 

 

2. Rozpočet „B“ mužstva na rok 2019 také není možno stanovit ze stejného důvodu. Bude 

stanoven na příštím (VV). Do vyhotovení rozpočtu zastavit všechny platby mimo mládež 

(oddělený rozpočet)  

 Hlasování:  pro 3x 

Rozhodnutí VV: Do stanovení rozpočtu „B“ muži na rok 2019 zastavit veškeré platby mimo 

mládeže. 

 

3. Hráči „A” muži žádají za členské příspěvky hráčů „A“ muži nákup míčů.                                                                                                                

Hlasování:  Pro 3x 

  Rozhodnutí VV: Členské příspěvky hráčů „A“ muži použít na nákup míčů pro „A“ mužstvo. 

 

4. Rozdělení skříněk na chodbě před kabinou „A“ mužstva                                                                                                                                                             

Číslování od kabiny k východu                                                                                                                                                             

- č.1  „A“ muži                                                                                                                                                     

- č.2  „A“ muži                                                                                                                                                     

- č.3  mládež                                                                                                                                                     - 

- č.4  „B“ muži                                                                                                                                                      

Hlasování:  pro 3x 

Rozhodnutí VV: Očíslovat a přidělit dle návrhu 

5. Rozdělení současných míčů „A“ a „B“ mužstva.                                                                                     

Míče se rozdělí v poměru 50/50 zápasové a v poměru 50/50 tréninkové. 

Hlasování:  pro 3x 



Rozhodnutí VV: Rozdělení dle návrhu 

 

6. Veškeré potřeby, mimo mládež, budou hrazeny po stanovení rozpočtu vždy až po schválení (VV) 

Hlasování:  pro 3x 

Rozhodnutí VV: Veškeré potřeby, mimo mládež, budou hrazeny po stanovení rozpočtu vždy až 

po schválení (VV) 

7.  Dopis na VV od JP pro řadu nejasností bude řešen na příštím (VV)                                                                                                                                                           

Hlasování:  Pro 3x 

Rozhodnutí VV: Dopis na VV od JP pro řadu nejasností bude řešen na příštím (VV) 

8. Dohodnut termín příštího jednání VV na 16.8.2019 v 18:30 na hřišti FK Vysoká nad Labem 


