
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  13. 12. 2012 

 

 

Přítomni: J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, J.Kusý, P.Zoulík, M.Zoulík, M.Dalecký,. 

 

   

1. Reálně hrozí možnost, že pro A mužstvo skončí sezóna v půlce února. Musíme se na tuto 

alternativu připravit – oslovit Rychnov n.K, Žamberk a případně Č.Bělou s nabídkou náhradního 

programu (např. soutěž o náš pohár).  

Zajistí – L.Hladík  termín: do 31.1.2013 

 

2. Sponzoři jsou rozděleni mezi členy výboru. Jednotliví členové výboru zajistí podpis smlouvy a 

převod peněz na účet HC (viz přehled v tabulce). 

    Zajistí – určení členové výboru,  termín: do 31.12.2012 

 

3. SKOS Skuteč – dohodnou s P.Horákem „rozklíčování“ plateb za reklamu od firmy SKOS (ABK, 

Raab Karcher). 

Zajistí – J.Ligr  termín: 10.12.2012 

 

4. STAVER Luže – P.Horák neví o tom, že platba za reklamu má jít přes SKOS. Je třeba oslovit 

STAVER a dohodnout přímou platbu. 

       Zajistí – P. Zoulík,  termín: do 31.12.2012 

 

5. S ohledem na změnu adresy je třeba zařídit změnu navazujících dokladů – živnostenské listy atd. 

    Zajistí – P. Zoulík,  termín: do 31.1.2013 

 

6. Dorostencům byly předány novější modré dresy. Staré musí odevzdat L.Hladíkovi. 

    Zajistí – M. Zoulík,  termín: do 15.1.2013 

 

7. Místní akční skupina (MAS) – ve Skutči a okolí vzniká MAS, která má mít snadnější přístup 

k Evropským dotacím. Je zde místo i pro občanská sdružení. Pokud bude mít někdo z výboru HC 

zájem o tuto činnost, může se zapojit.  

 

8. Propagace zápasů A mužstva je velmi slabá. Bylo dohodnuto, že skříňka ve městě bude využívána 

pro plakáty s upoutávkou na další zápas, skříňky na ZS jsou určeny k propagaci jednotlivých 

kategorií. 

    Zajistí – J.Ligr + J.Kusý,  termín: TRVALE  

 

9. Mladší přípravky – neodjely na turnaj do Lanškrouna. Podle dostupných informací zde byla 

nedostatečná komunikace mezi trenéry přípravek. 

     

10. Dočasně končí náš smluvní dopravce ZEPO, musíme zajistit dopravce jiného (Netolický). 

    Zajistí – L.Hladík,  termín: do 31.12.2012 

 

11. Dořešit odměňování trenéra Minaříka od ledna 2013 s ohledem na předcházející domluvu. 

    Zajistí – J.Ligr,  termín: do 31.12.2012 

 

12. Na příští schůzi pozvat trenéra přípravky J.Krupku. 

    Zajistí – L.Hladík,  termín: do 31.12.2012 

 



                                       

                                
 

 

 

 

 

 

13. Příští schůze ve čtvrtek 18.1.2013 v 18:00 v klubovně. 
 

 

 

         Zpracoval: Martin Zoulík 


