
Plavecký klub Znojmo  
Jindřicha Hořejšího 3425/24  
66902 Znojmo  
IČ: 06441254  

 
SCHŮZE VV PK ZNOJMO  

  
Datum konání:  23.10.2019  
Zahájení schůze:  17:00  
Schůzi řídila:  Ing. Monika Dufková  
Zapsal:  Ing. Monika Dufková  
  
Přítomni:   
Ing. Monika Dufková, Mgr. Magda Navrkalová, Simona Lacinová, Ing. Libor Březina, Ing. Jan Čížek, Jakub Maňura  
  
Omluveni:   
Mgr. Sylva Medková, Mgr. David Křivan  
  

  
Program:   

Dotace  Na skladě zůstalo následující oblečení v následujícím počtu ks a bude nabídnuto všem členům klubu bez ohledu na skupiny za následující ceny: 
Tréninková trička:  31 ks á 100,-Kč 
Závodní trička:  15ks á 200,- Kč 
Závodní kraťase:  14ks á 200,- Kč 

•  
o Chvalovice  
o ČUS 
o Znojmo  

• Vybavení kanceláře  
• Systém odměn PK Znojmo  
• Informace o stavu účetnictví 
• Ostatní 
 

  



Systém odměn PK Znojmo: 
 

Systém odměn PK Znojmo 

  Kč/hod     

plavecký trenér senior s platnou trenérskou kvalifikací 200     

plavecký trenér junior s platnou trenérskou kvalifikací 150     

plavecký trenér senior bez trenérské kvalifikace 100     

plavecký trenér junior bez trenérské kvalifikace 80     

trenér suché přípravy - senior 150     

trenér suché přípravy - junior 80     

        

        

odměny za zajištění: den 1/2 den   

soustředění - pomocní trenéři 500   plus úhrada výdajů za stravu a ubytování + náklady z CP (stravné, popřípadě výdaje na dopravu bus, vlak…) 

závody - pomocní trenéři 500 250 plus náklady na CP (stravné, výdaje na doravu a případně ubytování do částky 500 Kč/noc) 

soustředění hlavní trenéři dny pracovního volna - so, 
ne, st. svátky 1000 500 plus úhrada výdajů za stravu a ubytování + náklady z CP (stravné, popřípadě výdaje na dopravu bus, vlak…) 

závody hlavní trenéři trenéři všední dny 1000 500 plus úhrada výdajů za stravu a ubytování + náklady z CP (stravné, popřípadě výdaje na dopravu bus, vlak…) 

soustředění hlavní trenéři všední dny 1000 500 plus úhrada výdajů za stravu a ubytování + náklady z CP (stravné, popřípadě výdaje na dopravu bus, vlak…) 

závody hlavní trenéři dny pracovního volna - so, ne, 
st. svátky 1000 500 plus úhrada výdajů za stravu a ubytování + náklady z CP (stravné, popřípadě výdaje na dopravu bus, vlak…) 

 
Vybavení kanceláře: 
PK Znojmo potřebuje funkční PC/nebo Notebook, členové se dohodli, že bude pořízen z klubových peněz. Tip vhodného notebooku nebo PC zašle pan Ing. 
Čížek na Whatsappovou skupinu VV PK Znojmo a pan Ing. Březina zkusí poptat cenu.  
 
Informace o stavu účetnictví: 
Za zpracování účetnictví bude zodpovědná Pavlína Peroutková. Na základě stavu účetnictví bylo rozhodnuto, že doklady z roku 2019 se zaúčtují kompletně 
znovu. 
S účetnictvím souvisí i vyúčtování CP Ing. Moniky Dufkové a Mgr. Křivana. Ti budou vystavovat CP dle platných právních předpisů, navíc s nimi klub uzavře 
Dohodu o provedení pracovní činnosti (zajištění závodů) s paušální odměnou viz systém odměn PK Znojmo hlavní trenéři. 
 
 
 



Dotace ČUS: 
Termín odeslání dotace je 18. listopadu 2019, dotace je připravená, je potřeba ještě překontrolovat. Po soustředění v Plzni se Ing. Dufková pokusí domluvit 
schůzku v okresním sdružení ČUS pro kontrolu věcné a obsahové správnosti. Členové byli orientačně seznámeni s podmínkami dotace.  
 
Dotace od města Znojma: 
Přítomní byli seznámeni s tím, že žádost o dotaci na rok 2020 již byla podána, a to na částku 990.000,- Kč (prakticky maximální možná výše). Žádost o dotaci je 
k nahlédnutí v kanceláři PK Znojmo. 
 
Dotace od obce Chvalovice:  
Finanční vypořádání dotace je potřeba předložit do 15.12.2019, nejdéle. 
Přítomní byli seznámeni se stavem a způsobem čerpání dotace. Vzhledem k tomu, že zbývá dočerpat 25.840,- Kč je potřeba udělat další objednávku 
oddílového vybavení. Přítomní se dohodli na následujícím návrhu:  
 
Na skladě zůstalo následující oblečení v následujícím počtu ks a bude nabídnuto všem členům klubu bez ohledu na skupiny za následující ceny: 
Tréninková trička:  31 ks á 100,-Kč 
Závodní trička:  15ks á 200,- Kč 
Závodní kraťase:  14ks á 200,- Kč 
 
Do dotace budou zahrnuty: 
plavecké čepice, které obdrželi plavci družstva D (66ks za 6.389,- Kč) 
 
Bude objednáno a z dotace hrazeno následující oddílové vybavení: 
Položka počet částka hrazená z dotace částka hrazená rodiči 
Sportovní čepice  67ks  50 60 
Batoh 25ks 300 550 
Vak 67ks 80 120 
Mikina 2ks 1017 
Legíny 1ks 502 
Trenky 2ks 724 
  19.470,-  
Celkem tedy čepice+oddílové vybavení 25.859,-Kč. 
Návrh: udělat anketu ohledně zájmu plavců o jednotlivé výše uvedené položky – následně, na základě výsledků popřípadě změnit výši dotované částky a 
počty…. 
 
Ostatní: 
Ing. Čížek navrhl navýšení příspěvků dětí na dopravu na závody a další akce ve výši cca. 1Kč/km/dítě. 


