ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE HC SKUTEČ KONANÉ 17. 3. 2015
Přítomní členové občanského sdružení: J.Ligr, L.Hladík, O.Ţák, M. Hladík, M. Dostál, M.Zoulík,
P.Zoulík, T.Jankovský, P.Florián, M.Novotný.
Ostatní: O.Netolický, T.Hladík, A.Herynek, M.Vágner, L.Kusý
1. Zahájení – provedl předseda klubu Jiří Ligr.
2. Schválení programu – navrţený program byl schválen počtem 10 hlasů (nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdrţel hlasování).
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Na zapisovatele navrţen Martin Zoulík, schváleno
počtem 10 hlasů. Ověřovatel zápisu – Miroslav Hladík – schváleno počtem 10 hlasů.
4. Zpráva o hospodaření – pokladník M.Zoulík seznámil přítomné se současnou finanční situací
klubu.


V sezoně 2014/2015 jsme obdrţeli dotace od hokejového svazu, a to na středisko mládeţe
(55.200 Kč) a neinvestiční dotaci na Údrţbu a provoz zařízení (55.000 Kč). Od Pardubického
kraje jsme obdrţeli investiční dotaci na kabiny (80.000 Kč). Dotace (mimo střediska mládeţe)
byly s naší spoluúčastí, museli jsme se finančně podílet min. 30 %. Dotace byly řádně
vyúčtovány.



Od sponzorů se nám podařilo získat podstatně méně peněz neţ v loňském roce. V této oblasti
musíme nabídnout partnerům něco navíc (např. pohyblivá reklama).



Náklady na A muţstvo navíc oproti ostatním kategoriím byly 123.942 Kč (trenéři, příspěvky na
dopravu, hokejky).



Bufet – výnos bufetu se pohyboval v podobných číslech jako předchozí sezonu. Děkujeme
obsluze Slávce Hrouzkové



Hospodářský výsledek v uplynulé sezoně nebyl dobrý, dostali jsme se do záporných čísel, které
jsme pokryli z dobrého hospodaření minulých let.

5. Hodnocení jednotlivých muţstev – seznámení s výsledky provedli:


Přípravky – v této kategorii chybí stálý trenér, sezonu odehrálo jedno druţstvo, pro domácí
turnaj se podařilo i díky výjimce pro dva hráče sestavit druţstva dvě.



Mladší žáci (ročníky 2003 a 2004) – Martin Dostál – kategorie, ve které bylo 8 hráčů ročníku
2005. Muţstvo v základní části prohrávalo, v nadstavbové části se situace částečně zlepšila.
Mladší hráči nestačili fyzicky, přesto jde o příslib do budoucna. MŢ skončili na 10. místě
v Pardubickém kraji.



Starší žáci (ročníky 2001 a 2002) – Martin Dostál – sezóna byla úspěšná uţ jen díky tomu, ţe
s minimálním počtem hráčů soutěţ odehráli. Museli vypomáhat mladší ţáci. SŢ skončili na 8.
místě v Pardubickém kraji. V příští sezoně odejdou 4 hráči do dorostu, z MŢ postoupí 2. Vedení
kategorie jednalo s p. Martincem z krajského svazu o moţnosti hráčské výpomoci v příští
sezoně.



Dorost (ročníky 1998-2000) – P.Zoulík – další povedená sezona, základem je dobrá parta
s opravdovým kapitánem. Druţstvo skončilo na 3. místě v Pardubickém kraji, semifinále

s Poličkou bylo vyrovnané, zápasy o třetí místo s Chotěboří kluci ubojovali. Končí 5 hráčů
ročníku 1998. Někteří z nich mohou nastupovat za A tým (v letošní sezoně jiţ nastupovali),
postavit juniorku pro příští sezonu není reálné. Reálná moţnost se jeví v další sezoně.


Muži – J.Ligr – v základní části velmi špatné výsledky (2 body), poté došlo k výměně trenéra,
přišel R.Brázda. Změna zafungovala, výsledky se zlepšily, ale poslední zápas v Litomyšli dojem
pokazil. Muţstvo v současném sloţení není schopno hrát v KL vyrovnané zápasy.

6. Účast A mužstva v soutěži pro příští sezonu. Výbor zahájil kroky k moţnosti účastnit se v příští
sezoně krajské soutěţe Královéhradeckého kraje. Jde o dočasné řešení (1 nebo 2 sezony) stávajícího
stavu, kdy nemáme finanční prostředky na posílení kádru a zájem hráčů jít do Skutče je minimální.
Pokud se povede zajistit souhlas našeho krajského svazu a muţstev z KS Královéhradeckého kraje,
budeme hrát tuto soutěţ.
7. Nové stanovy. S ohledem na změnu zákona musíme změnit stanovy – nebudeme jiţ občanské
sdruţení ale zapsaný spolek. Návrh stanov byl členům HC zaslán v předstihu, aby se měli moţnost
s nimi seznámit.


Nové stanovy byly schváleny všemi přítomnými členy spolku (10 hlasů).



Z důvodu volby kontrolní komise byla navrţena volební komise – O.Netolický, M.Vágner a
L.Kusý. Volební komise byla schválena počtem 10 hlasů.



Do kontrolní komise byli navrţeni: M.Dostál, P.Florián a T.Jankovský. S navrţením souhlasili.
Kontrolní komise byla zvolena počtem 7 hlasů, 3 se zdrţeli hlasování.

8. V následné diskuzi bylo řešeno:


Škola bruslení – návštěvnost je velmi dobrá, nedaří se ale děti přivést do přípravky. Bude zřejmě
nutné zajistit placeného trenéra, který bude mít nejmenší kategorii na starosti. Poţádáme město o
grant na školu bruslení.



Odměny pro A muţstvo za propagaci (podle stanovených pravidel). Z pěti poţadavků nebyly tři
splněny vůbec, dva z cca ¼. Přílohou zápisu jsou pravidla pro odměny a jejich vyhodnocení.
A muţstvo obdrţí odměnu ve výši 4.000 Kč.



Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten - dostali jsme grant 80.000 Kč, prostavěli jsme 165.000
Kč. Stavební úpravy byly jiţ nezbytné, hodnota stavebních úprav přesáhla 350 000 Kč, jelikoţ
většina prací bylo udělána zdarma brigádnicky. Velké poděkování patří L.Hladíkovi za
organizaci a všem brigádníkům, kteří se zapojili.



Situace u A muţstva – někteří členové spolku jsou proti účasti muţstva v niţší soutěţi. Přítomní
hráči se vyjádřili většinou pro časově omezenou účast v niţší soutěţi. Výbor upozornil na
skutečnost, ţe špatné výsledky A muţstva se negativně promítají do chodu celého klubu.

Členské příspěvky za rok 2014 a 2015 nemají zaplacené: Jan Blaha, Radek Janoušek, Pavel
Kolář, Rudolf Talácko, František Valečka, František Klusoň.

Zpracoval : Martin Zoulík

