ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč 1. 11. 2012
Přítomni:

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

1.

Problémy u přípravek – turnaje v Lanškrouně se zúčastnil L.Hladík,
činnost všech
zainteresovaných osob byla bez problémů. Uvidí se, jak bude fungovat komunikace mezi H.Krupkou
a L.Kusým. Na turnaji ve Skutči je třeba vysvětlit rodičům situaci z pohledu klubu.
Zajistí – L.Hladík, termín: do 30.11.2012

2.

H.Krupka zajistil sponzorský příspěvek od firmy Panasonic (24.011 Kč), tyto peníze chce využít na
nákup jednotného oblečení pro přípravky. Výbor s tímto postupem nesouhlasí - sponzorské peníze na
provoz klubu shání každý člen HC, který má tuto možnost a nemůže určovat, na co budou tyto peníze
využívány – to je v kompetenci výboru HC. S ohledem na to, že jde již o „rozjetou“ akci, výbor
nabízí pro přípravky 20.000 Kč pro nákup oblečení (s podmínkou, že budou oblečeny všechny děti,
které se účastní zápasů), zbytek peněz bude využit na nákup výstroje HC.
Zajistí – P.Zoulík termín: do 30.11.2012

3.

A mužstvo – nakupily se velké problémy, tréninku v týdnu se účastní 3-5 hráčů, z důvodu špatných
výsledků někteří chtějí končit, dle informace J.Ligra nám z Chrudimi nikoho neuvolní (informace od
p.Janouška, že by byla možnost hostování až 5 hráčů), ze Žďáru možná 3 juniory, ale jenom na
zápasy.
Návrh řešení (J.Ligr) – nastavit motivační prvek pro hráče (100 Kč pro hráče za získaný bod).
Výbor souhlasí.
Návrh výboru – posílit realizační tým o nového trenéra (placeného), který by mohl přivést některé
hráče, na které má vazbu. První kandidát – p. Velinský ze Zhoře, druhý – p. Minařík z Hlinska.
a) Josef Kusý co nejdříve osloví p. Velinského s nabídkou, podle jeho reakce případně oslovíme
p. Minaříka. Termín: do 3.11.2012
b) J.Ligr, M.Dalecký a L.Hladík se sejdou s hráči A mužstva před nedělním zápasem 4.11.,
proberou s nimi naše návrhy a prodiskutují případné jejich.

4.

Hokejky pro A mužstvo – Jirka zašle seznam hráčů, kteří si mohou vyfasovat hokejku Vendovi
Zoulíkovi (info@hokej-obchod.cz) a požádá ho o evidenci vydávání hokejek.
Zajistí – J.Ligr termín: do 10.11.2012

5.

Vstupné na utkání mužů – při výběru vstupného není zajištěn pořadatelský dozor. V prostoru u
pokladny bude instalována přenosná zábrana, která nasměřuje diváky k pokladně.
Zajistí – J.Kusý termín: do 4.11.2012

6.

Odměna pro trenéra přípravek L.Kusého – výbor souhlasí s odměnou v rozsahu trenérů jiných
kategorií (1.600 Kč/rok – neplatí příspěvky). L.Kusému bude vypláceno měsíčně 320 Kč.
Zajistí – M.Zoulík termín: od 1.11.2012

7.

Vyúčtování grantů – grant od Pardubického kraje na kabiny vyúčtuje L.Hladík (dostal kopii
faktury), grant ČSLH na středisko mládeže vyúčtuje L.Hladík (M.Zoulík předá potřebné doklady),
neinvestiční dotace od ČSTV vyúčtuje M.Zoulík.
Termín: do 31.12.2012

8.

Sponzoři jsou rozděleni mezi členy výboru. Jednotliví členové výboru zajistí podpis smlouvy a
případně doklady pro převod peněz na účet HC.
Zajistí – určení členové výboru, termín: do 30.11.2012

9.

SKOS Skuteč – dohodnou s P.Horákem „rozklíčování“ plateb za reklamu od firmy SKOS (ABK,
Raab Karcher, Staver).
Zajistí – J.Ligr termín: 30.11.2012

10.

Šéftrenér mládeže – odměna za výkon funkce šéftrenéra mládeže bude v letošní sezóně vyplacena
po odečtení nákladů na B licenci.
Zajistí – M.Zoulík termín: 30.11.2012

11.

S ohledem na změnu adresy je třeba zařídit změnu navazujících dokladů – živnostenské listy atd.
Zajistí – Martin Zoulík, termín: do 30.11.2012

12.

Bankovní účet – zajistit druhý přístup k účtu pro M.Zoulíka – tzv. disponent.
Zajistí – J.Ligr termín: 15.11.2012

13.

Příští schůze ve čtvrtek 15.11.2012 v 18:00 v klubovně.

Zpracoval: Martin Zoulík

