
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  17. 1. 2013 

 

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 Žamberk, Semechnici (L.Hladík), Č. Bělou, (J.Kusý), Torpédo a 

Čankovice (P.Zoulík) s nabídkou náhradního programu.  

Zajistí – určení členové  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 31.1.2013 

 

3. 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 31.1.2013 

 

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

    Zajistí – P. Zoulík,  termín: do 31.1.2013 

 

5. Přípravky – přetrvává nedostatečná komunikace mezi trenéry přípravek. Určení členové výboru se 

sejdou s trenéry této kategorie a pokusí se najít řešení problémů. 

    Zajistí – P. Zoulík,  termín: 18.1.2013 

 

6. Bufet – projednán a schválen návrh na odměnu pro obsluhu bufetu za nákup zboží mimo Skuteč. 

Jednorázová částka 5.000 Kč. 

 

7. Je třeba zlepšit „kulturu prostředí“ v bufetu. Vytisknout nové ceníky (J.Ligr) + instalovat 

popisovací tabuli (J.Kusý).  

Zajistí – určení členové  termín: do 31.1.2013 

 

8. Musíme začít připravovat ples. J.Ligr zajistí na MÚ rozpis stolů, vedoucí jednotlivých mužstev osloví 

rodiče k zajištění cen do tomboly.  

Zajistí – určení členové  termín: do 31.1.2013 

 

9. Byl projednáván návrh na „hokejový den“ – setkání všech hráčských kategorií. Termín by mohl být 

sobota 9.3.2012, je třeba navrhnout program.  

Zajistí – členové výboru  termín: do 15.2.2013 

 

10. Pro příští sezónu bude problematické zajistit dostatečný počet dětí ve SŽ. Je třeba komunikovat 

s rodiči hráčů, kteří by připadali v úvahu pro tuto kategorii (Sýkorovi, Sílovi apod.)  

Zajistí – M.Dalecký  termín: do 15.2.2013 

 

11. Musíme splnit administrativní povinnosti vůči ČSTV (viz. e-mail V Čižinského z 5.12.2012).  

Zajistí – L.Hladík  termín: dle pokynů ČSTV 

 

12. Příští schůze ve čtvrtek 31.1.2013 v 18:00 v klubovně. 
 

         Zpracoval: Martin Zoulík 


