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ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE HC SKUTEČ, z.s. KONANÉ 22. 3. 2018 

 

 

Přítomní členové spolku: 16 členů, z toho 1 mladší 18 let (viz. přiložený seznam 

účastníků) 

 

 

1. Výroční členskou schůzi zahájil předseda klubu Jiří Ligr. 

 

2. Schválení programu – navržený program byl schválen počtem 16 hlasů. 

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. Na zapisovatele navržen Martin Zoulík, 

schváleno počtem 16 hlasů. Ověřovatel zápisu – Zdeněk Hrubeš – schváleno počtem 

16 hlasů. 

 

4. Zpráva o hospodaření – pokladník M.Zoulík seznámil přítomné s výsledkem 

hospodaření v sezóně 2017/2018 a se současnou finanční situací klubu.  

Celkový hospodářský výsledek sezóny je - 16.234 Kč, zůstatek na účtu je 271.922 Kč 

a hotovost v pokladně je 650 Kč.  

Většími výdaji jsou: pronájem ZS, kdy rozdíl mezi platbou Sportovištím a dotací od 

Města je 50.000 Kč, dopravy 90.000 Kč, rozhodčí 124.000 Kč a zdravotníci 27.500 

Kč. 

Celkově jsme hospodařili s rozpočtem ve výši cca 750.000 Kč. 

 

5. Hodnocení jednotlivých mužstev: 

- Ročníky 2009 a 2010 - Zdeněk Hrubeš – veliký úbytek hráčů, turnaje hráli 

s výpomocí dětí z Hlinska. Pro příští sezonu je nutné dohodnou s p. Chladou 

z Hlinska spolupráci v této kategorii. Pana Chladu bude kontaktovat J.Ligr ve 

spolupráci se Z.Hrubešem. 

- Ročník 2008 - Zdeněk Huňáček (neúčastnil se z důvodu zápasu ml. žáků) – 

málo hráčů (7-8). Vypomáhali hráči z jiných ročníků. Výsledky v této kategorii 

nejsou podstatné, hlavní je aby hokej děti bavil. 

- Mladší  a starší žáci - Michal Dalecký (neúčastnil se z důvodu zápasu své 

kategorie) – spolupráce s Poličkou, mladší žáci hráli v Poličce, starší ve Skutči. I 

přes spojení s Poličkou bylo někdy málo hráčů, mužstva skončila na 9, resp. 8 

místě. Většina hráčů ve starších žácích hrála v této kategorii první sezonu, příští 

bude určitě úspěšnější. V této kategorii chybí články a výsledky na stránkách HC 

Skuteč. 



 

- Starší dorost –Michal Dalecký – dostatek hráčů, v první části mužstvo skončilo 9 

z 10, ve druhé části 7 z 8. Výsledky byly špatné. Hráčům, kteří střídavě nastupovali 

v A týmu, se v této kategorii nedařilo. 

- Muži – O.Janoušek a M.Kusý – účast v krajské soutěži Královéhradeckého kraje 

byla tentokrát hodnocena negativně, bylo málo zápasů. První část sezóny nebyla 

výsledkově dobrá (4. místo z 5.účastníků), hru ovlivňovalo to, jak se tým sešel. Ve 

druhé části získalo mužstvo stejně bodů jako Lanškroun a ve finále jsme 

Lanškroun porazili. Trvalým nedostatkem je málo hráčů na trénincích (včetně 

místních). Vedení kategorie hodnotí sezonu jako celkově dobrou. 

 

6. Člen výboru Oldřich Žák oznámil rezignaci na tuto funkci. Novým bodem programu 

bude volba nového člena výboru. Pro schválení změny programu bylo všech 16 členů. 

Novým členem výboru HC Skuteč, z.s. byl zvolen Zdeněk Hrubeš celkovým 

počtem 16 hlasů. 

 

 

7. V následné diskuzi bylo řešeno:  

- GDPR – J.Ligr začne řešit opatření, abychom splnili požadavky tohoto nařízení. 

- Spolupráce s HC Chrudim – výbor informoval členy o jednání se zástupci HC 

Chrudim a Dynama Pardubice ohledně spolupráce v mládežnických kategoriích.  

- Trenér do malých klubů – pokud chceme udržet klub v chodu, musíme pro děti 

zajistit placeného trenéra. Pokusíme se prostřednictvím tohoto projektu ČSLH.  

- A tým – v jaké soutěži bude hrát v příští sezoně? Členská schůze se přiklání ke 

Krajské lize Pardubického kraje  

 

8. Byly vybrány členské příspěvky od přítomných členů, ostatní členové (i hráči A 

týmu) musí zaplatit členské příspěvky na začátku příští sezony. 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Martin Zoulík ………………………………………………………… 

 

 

Ověřil: Zdeněk Hrubeš …………………………………………………………… 

 

 

Schválil: ing. Jiří Ligr, předseda spolku  …………………………………………. 

 

 


