SK Pegas Sedlčany, z.s.
SOFTBALLOVÝ KLUB

PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, Z.S. PRO PLATBY A ODMĚNY
I. PLATBY A BRIGÁDY

1. placení ročních členských příspěvků
Příspěvky se platí nadvakrát a jsou splatné nejpozději k 31.březnu (za období únor až červenec) a k 31.říjnu (za období srpen až
leden). Poplatky 50,-Kč se hradí jednorázově do 31.března a lze je uhradit hotově hospodáři. Ostatní příspěvky je možné platit
pouze bezhotovostním převodem či vkladem hotovosti na číslo účtu 194 810 350/0300 u Poštovní spořitelny, variabilní symbol =
rok, měsíc a den narození (např. 19810209). V případě úhrady za část období se účtuje poměrná část ve výši jedné desetiny
ročního členského příspěvku za každý započatý měsíc. Noví členové mládežnických družstev neplatí příspěvky v tom pololetí, ve
kterém začnou (1. pololetí).
a) hráči ve věku 13 let a starší*)– 2.000,-Kč
b) hráči sourozenci – druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro studenty ZŠ a SŠ)
c) hráči ve věku do 12 let včetně*)– mladší žáci a žákyně (T-ball) 1.000,-Kč. Na tuto kategorii se nevztahuje bod o slevách → viz
bod 1/ písm. b) čl.I tohoto předpisu
d) trenéři – 50,-Kč
e) členové nehrající – 50,-Kč
f) hráči - děti trenérů (studenti ZŠ a SŠ) – 50,-Kč
g) hráči hostující – výši členských příspěvků stanovuje vždy individuálně Výkonná rada SK
h) hráči, kteří přivedou do klubu nové hráče, získají úlevu od příspěvků na 1. období ve kterém nově příchozí hráč zaplatí
příspěvky ve výši příspěvku uhrazeného novým hráčem (v případě příchodu více nových hráčů se úlevy sčítají i na další období).

2. sankce za pozdní zaplacení příspěvků
50,-Kč za každý započatý měsíc

3. brigády
Povinnost podílet se na chodu SK Pegas se vztahuje na všechny aktivní hráče a hráčky od 13 let včetně*). Brigádnické hodiny je
nutné odpracovat za každé pololetí (období únor až červenec a období srpen až leden) samostatně.
a) hráči a hráčky 16 let a starší *) 6 hodin, z toho minimálně 3 hodiny prací při správě areálu (údržba, opravy atd.) a
minimálně 3 hodiny na organizační činnosti při akcích pořádaných SK Pegas (turnaje, nábory atd.),
b) hráči a hráčky 13 - 15 let*) 2 hodiny, z toho minimálně 1 hodinu prací při správě areálu (údržba, opravy atd.) a minimálně
1 hodinu na organizační činnosti při akcích pořádaných SK Pegas (turnaje, nábory atd.). Za hráče mohou brigádnické
hodiny odpracovat rodinní příslušníci.
c) Na trenéry se brigádnická povinnost nevztahuje, pro trenéry jsou brigády pouze doporučené!
Brigády vyhlašují trenéři, příp. člen VR a ti po ukončení brigády nahlásí jména a počty odpracovaných hodin na e-mail:
pegas.sedlcany@seznam.cz. Hráči si stav odpracovaných brigád mohou kontrolovat na: http://www.pegas.sedlcany.cz/ .

4. sankce za neodpracované brigády
150,-Kč za každou neodpracovanou hodinu
*) rozhoduje ročník, ve kterém daného věku dosáhne

II. ODMĚNY A PROPLÁCENÍ NÁKLADŮ

1. trenéři
a) Trenérem se rozumí osoba schválená Výkonnou radou klubu, která se pravidelně podílí na fyzickém a duševním rozvoji hráčů a
hráček příslušného družstva. Trenérům náleží odměna za práci s družstvem (tréninky, zápasy, …). Odměna bude trenérovi
proplacena zpětně v půlročním intervalu na základě vyplněné docházky hráčů (docházka se týká všech oficiálních tréninků a
soutěžních zápasů). Odměna náleží pouze trenérům s odpovídajícím a platným proškolením požadovaným pro soutěže, kterých
se družstvo účastní.
b) Výše odměny je stanovena za trénování celého družstva následovně:
počet aktivních hráčů xxx,-Kč x K (K=2 u družstev s hráči pouze do 16 let, K=1 u ostatních družstev)
c) V případě 2 a více trenérů na družstvo bude poměrně rozdělena podle účasti na trénincích (akcích družstva).
d) Pokud družstvo nedosáhne počtu 9 a více hráčů, nelze žádat odměnu pro trenéra.
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e) Trenérovi, který má např. dlouhodobé vynikající výsledky, výrazně organizačně a trenérsky se podílí na chodu více družstev
apod., může výkonná rada klubu schválit výjimku v odměňování = udělit vyšší roční odměnu a to vždy na jeden kalendářní rok.
f) Pokud bude mít VR pochybnosti o správnosti vyplněné docházky, o počtu hráčů, rozhodne o snížení odměny.

2. hospodář
xxx,-Kč/měsíc

3. prezident klubu
xxx,-Kč/měsíc

4. rozhodčí
Výše částky vyplacené rozhodčím v pravidelných soutěžích je daná aktuálním sazebníkem dané soutěže.

5. správce webových stránek
Pravidelná roční odměna ve výši xxx,-Kč = xxx,-Kč měsíčně (za jejich údržbu), anebo mu bude uznáno splnění brigádnické
povinnosti za celý rok.

6. provize za získání finančních prostředků pro SK Pegas
v případě získání finančního daru, sjednání smlouvy o pronájmu reklamních ploch v areálu SK Pegas může zprostředkovatel žádat
VR o odměnu za zprostředkování ve výši do 10% získané částky při splnění následujících podmínek:
a) před oslovením budoucího dárce bude konzultovat vhodnost oslovení dárce s prezidentem klubu (účelem je neoslovovat již
oslovené dárce).
b) o podmínkách přijetí daru, smlouvy o pronájmu rozhodne VR.

III. PROPLÁCENÍ ŠKOLENÍ
(rozhodčí, trenéři)
Na základě schválení VR klub proplatí svým trenérům trenérská školení, pokud se zaváží, že se budou věnovat trenérské činnosti
pro SK Pegas po následně určenou dobu: školení I. třídy 3 roky, II. třídy 2 roky, III. třídy 1 rok. Nejsou propláceny jakékoliv jiné
náhrady v souvislosti se školením (cestovné, ubytování, strava).

IV. PRONÁJEM STADIONU A OBJEKTU ŠATEN
Podmínky pronájmu stadionu SK Pegas, z.s. (Luční ulice, Sedlčany) ke sportovním účelům upřesňuje Smlouva o pronájmu objektu
stadionu - viz příloha č. 1 tohoto předpisu. Podmínky pronájmu objektu šaten na stadionu SK Pegas, z.s. (Luční ulice, Sedlčany)
k jiným, než sportovním účelům upřesňuje Smlouva o pronájmu objektu stadionu - viz příloha č. 2 tohoto předpisu.
Předávací protokol pro pronájem viz bod č.1 a č. 2 článku IV. tohoto předpisu - viz příloha č.3 tohoto předpisu.
Jiný, než ve smlouvách specifikovaný typ pronájmu, je možno realizovat pouze se souhlasem Výkonné rady klubu.

V. DODATKY A UPŘESNĚNÍ
Veškeré předložené podklady doložené při proplacení odměn, hospodář řádně uloží spolu s výdajovými doklady pro případnou
kontrolu. Účetní doklady vystavené při proplácení činnosti rozhodčích budou řádně označeny jménem a příjmením příjemce,
datem výplaty a jejím účelem → přesná specifikace (např. rozhodčí - soutěž PSS - žákyně - jeden zápas).

1. Startovné:
Na turnajích mimo Sedlčany hradí startovné za jednotlivé týmy klub. Při turnajích pořádaných na stadionu SK Pegas klub startovné
neplatí. Finanční zajištění turnaje je plně v gesci pořadatele → klub nebude dotovat žádné výdaje s turnajem spojené. Pořadatel
domácího turnaje neplatí klubu nájem hřiště v případě účasti družstva SK Pegas. V ostatních případech rozhodne o poplatku VR.

2. Soustředění
Jakákoli soustředění jsou v režii jednotlivých týmů. Případné ztráty nebudou klubem dotovány → organizátor soustředění zajistí
jejich vyrovnání.

3. Výklad k Předpisu pro platby a odměny
podává VR, VR si vyhrazuje právo udělit výjimky k jednotlivým bodům.

VI. SANKCE
Výkonná rada SK Pegas, z.s. má právo odejmout příslušnému příjemci (trenér, prezident, hospodář, správce webu) celou odměnu
či její část při prokazatelném neplnění zadaných povinností.
V Sedlčanech dne 27. října 2016
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příloha č.1 PŘEDPISU SK PEGAS SEDLČANY, Z.S., PRO PLATBY A ODMĚNY

SMLOUVA O PRONÁJMU OBJEKTU STADIONU
SK Pegas Sedlčany z.s., v Sedlčanech - Luční ulice
majitel: SK Pegas z.s.
sídlo:

nájemce:

........................................

Na Potůčku 652

........................................

264 01 Sedlčany

........................................

www.pegas.sedlcany.cz

........................................

pegas.sedlcany@seznam.cz

čís. OP:

........................................

I. Předmět smlouvy
Krátkodobý pronájem objektu hřiště, pálkařských tunelů, tribuny, hráčských laviček a šaten na stadionu SK Pegas v Sedlčanech,
Luční ulici výše uvedenému nájemci, včetně zařízení a těsně přilehlých prostor, pro účely sportovního charakteru.
Termín nájmu: ...........................................................................................

II. Povinnosti nájemce
Nájemce zajistí:
 uhrazení příspěvku na údržbu stadionu 900,- Kč/1 den.
 při zapůjčení nadhazovacího stroje JUGS příspěvek na amortizaci 100,-Kč/1 den.
 při zapůjčení míčů do nadhazovacího stroje JUGS příspěvek na amortizaci 100,-Kč/1 den.
 složení kauce ve výši 1.000,-Kč. Kauce bude vrácena při předání objektu po ukončení nájmu za předpokladu dodržení všech
povinností nájemce.
 dodržování PROVOZNÍHO ŘÁDU SPORTOVNÍHO AREÁLU SK PEGAS SEDLČANY
 dodržování nočního klidu v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Sedlčan č. 5/2005 (O veřejném pořádku, opatření k
jeho zabezpečení a čistotě ve městě) v platném znění a dle pozdějších ustanovení.
 při rozdělávání ohně zajištění dřeva pro vlastní potřebu
 přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně uvnitř objektu
 úklid po skončení akce a uvedení objektu do původního stavu, včetně popela ohniště a zajištění odvozu všech odpadků
 uhrazení a opravu případných škod způsobených na inventáři a zařízení (do konce pracovního týdne následujícího
bezprostředně po akci)
Při nedodržení stanovených podmínek bude nájemci účtována, mimo úhrady vzniklých škod, rovněž pokuta ve výši 1000 Kč.
Majitel má právo provést kdykoli náhodnou kontrolu objektu.
Nájemce se seznámil se všemi podmínkami této smlouvy a svým podpisem stvrzuje, že tyto podmínky bude respektovat.

V

........................................ dne

………………..…………………………………….
podpis nájemce
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SOFTBALLOVÝ KLUB
příloha č.2 PŘEDPISU SK PEGAS SEDLČANY, Z.S., PRO PLATBY A ODMĚNY

SMLOUVA O PRONÁJMU OBJEKTU ŠATEN
SK Pegas Sedlčany z.s., v Sedlčanech - Luční ulice
majitel: SK Pegas z.s.
sídlo:

nájemce:

........................................

Na Potůčku 652

........................................

264 01 Sedlčany

........................................

www.pegas.sedlcany.cz

........................................

pegas.sedlcany@seznam.cz

čís. OP:

........................................

I. Předmět smlouvy
Krátkodobý pronájem objektu šaten na stadionu SK Pegas v Sedlčanech, Luční ulici výše uvedenému nájemci, včetně zařízení a
těsně přilehlých prostor, pro účely nikoli sportovního charakteru. Tato smlouva neopravňuje nájemce k využití plochy hřiště,
pálkařských tunelů, tribuny a hráčských laviček.
Termín nájmu: ...........................................................................................

II. Povinnosti nájemce
Nájemcem může být pouze člen klubu SK Pegas Sedlčany, o.s., fyzická osoba starší 18-ti let.
Nájemce zajistí:
 uhrazení příspěvku na údržbu 1.000,- Kč na akci (délka jedné akce je maximálně 24 hodin od předání objektu. Jinak je
příspěvek určován po dohodě s výkonnou radou SK Pegas).
 složení kauce ve výši 1.000,-Kč. Kauce bude vrácena při předání objektu po ukončení nájmu za předpokladu dodržení všech
povinností nájemce.
 dodržování PROVOZNÍHO ŘÁDU SPORTOVNÍHO AREÁLU SK PEGAS SEDLČANY
 dodržování nočního klidu v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Sedlčan č. 5/2005 (O veřejném pořádku, opatření k
jeho zabezpečení a čistotě ve městě) v platném znění a dle pozdějších ustanovení.
 při rozdělávání ohně zajištění dřeva pro vlastní potřebu
 přísný zákaz kouření a rozdělávání otevřeného ohně uvnitř objektu
 úklid po skončení akce a uvedení objektu do původního stavu, včetně popela ohniště a zajištění odvozu všech odpadků
 uhrazení a opravu případných škod způsobených na inventáři a zařízení (do konce pracovního týdne následujícího
bezprostředně po akci)
Při nedodržení stanovených podmínek bude nájemci účtována, mimo úhrady vzniklých škod, rovněž pokuta ve výši 1000 Kč.
Majitel má právo provést kdykoli náhodnou kontrolu objektu.
Nájemce se seznámil se všemi podmínkami této smlouvy a svým podpisem stvrzuje, že tyto podmínky bude respektovat

V

........................................ dne

………………..…………………………………….
podpis nájemce
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SOFTBALLOVÝ KLUB
příloha č.3 PŘEDPISU SK PEGAS SEDLČANY, Z.S., PRO PLATBY A ODMĚNY

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Potvrzuji, že objekt a jeho inventář byl předán/převzat v řádném stavu bez zjevných závad.

PŘEDÁNÍ OBJEKTU DNE:

......................

Předal (čitelné jméno a podpis):

......................

Převzal (čitelné jméno a podpis): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POZNÁMKA:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VRÁCENÍ OBJEKTU DNE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Předal (čitelné jméno a podpis):

.......................

Převzal (čitelné jméno a podpis): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEZNAM ZÁVAD:
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