
 
 Zápis ze schůze výboru a trenérů oddílu basketbalu  TJ Slavoj Český Brod ze dne 6. 10. 2019  
Účastníci:  
Jakub Nekolný, Tomáš Hor, Stanislav Šaroch, Klára Kunešová, Markéta Stejskalová,  
Omluveni: Jan Benák, Petr Fischer, Lukáš Kosík, Martin Koudela 
 
Body k jednání: 
 

1) Doplnění seznamu trenérů na rok 2019 
2) Organizační zajištění domácích zápasů 
3) Příprava letního soustředění 2020 
4) Informace o návrhu smlouvy o poskytnutí podpory na talentovanou dívčí mládež 

v basketbale od DSK Basketball, o. s. 
5) Informace o návrhu smlouvy o použití tělocvičny v Plaveckém a sportovním areálu Hloubětín.  

 
 
ad 1) Vv schválil doplnění seznamu trenérů o Lukáše Cenigra a uzavření DPP s organizačním 
pracovníkem družstva mužů 
 
ad 2) Vyřešeno 
 
ad 3) Soustředění bude v Jičíně v termínu neděle 16. 8. – sobota 22. 8., není již možné bydlet na 
internátě, náhradní ubytovací kapacity poptá S. Šaroch 
 
ad 4) Vv souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory na talentovanou dívčí mládež v 
basketbale ve výši 30.000,- Kč od DSK Basketball, o. s. na sportovní přípravu sportovců a zabezpečení 
členů realizačního týmu, včetně účasti na domácích i zahraničních soutěžích (náklady na soustředění 
a přípravné akce, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními 
potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy) nebo 
zabezpečení sportovců, trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a 
materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy, dále služby), pojištění 
odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní pojištění, včetně pojištění 
sportovního materiálu do 31.12.2019. 
 
ad 5) Vv souhlasí s uzavřením smlouvy o použití tělocvičny v Plaveckém a sportovním areálu 
Hloubětín se společností Montservis Praha a.s. na zajištění tréninků družstva dívek kategorie U17 
hrající dorosteneckou ligu pod názvem BS Český Brod včetně českobrodských hráček. Náklady na 
tělocvičnu budou následně přeúčtovány subjektu Basket Slovanka z.s., na jehož licenci tým v lize 
působí.   
 
 
 
Zapsal: Šaroch 
 
Kontroloval: Nekolný 
 


