
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  28. 11. 2013 

 

 

 

 

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

   

 

1. Firma FISCHER vyjádřila nespokojenost s kvalitou reklamy na ledové ploše v loňské i letošní 

sezóně. Příjem z této reklamy je 40.000 Kč. Výbor HC se pokusí domluvit na zlepšení kvality 

ledu s vedoucím Městských sportovišť. 

 Zajistí – Petr Zoulík;    termín: 10.12.2013 

 

2. Kvalita ledu také souvisí s energetickou náročností zimního stadionu. Pro jednání s městem 

připravíme návrhy na vylepšení stavu. 

 Zajistí – Libor Hladík;    termín: 10.12.2013 

 

3. Byla zpracována žádost o grant na rekonstrukci hygienického zařízení na zimním stadionu. O 

grant žádá HC, jeho výše je 342.000 Kč. Žádost musí být předána na Krajský úřad nejpozději 

29.11.2013. 

 Zajistí – Petr Zoulík;    termín: 29.11.2013 

 

4. Prostředí v bufetu je neuspokojivé. Vedení HC se zúčastní brigády 3.12.2013 od 17 hodin, kde 

budou opraveny malby, instalována tabule s cenami a další dodělávky. 

 

5. Doplnění hráčů pro A mužstvo, schváleno: 

Andrejs – přestup za 3.000 Kč, zaplatí si ho sám 

Kejva – hostování za 1.000 Kč.  

 

6. Pro A mužstvo byly proplaceny příspěvky na dopravu cca 3.000 Kč.  

 Zajistí – Jiří Ligr;    termín: TRVALE 

 

7. Dohodnutá motivace pro A mužstvo (pro tuto sezonu): 

odměna pro mužstvo – 1.000 Kč za každý získaný bod, 

pokuta za inkasování 10 a více branek – 1.000 kč, 

hokejky – 1. hokejka v ceně 1.600 Kč, na 2. hokejku příspěvek 1.000 Kč, rozdíl doplácí 

hráč. Nárok na hokejky posoudí vedení A mužstva.   

 Zajistí – Jiří Ligr;    termín: TRVALE 

 

8. HC odkoupí tréninkové pomůcky od firmy BOSPORT (cena 5.000 Kč.). 

 

9. Cestovní náhrady rozhodčí – byl zjištěn neoprávněný příjem rozhodčího. Za kontrolu a 

schválení dokladů odpovídá vedoucí příslušné kategorie.  

 

10. Vynášení sudů do bufetu – zajistí dle potřeby hráči dorostu a A mužstva. 

 Zajistí – vedení kategorií;   termín: TRVALE 

 

 

 



                                       

                                
 

 

 

11. Ples 2014: datum plesu zašle všem členům výboru J.Ligr, vstupné bude 150 Kč včetně 

místenky, musíme dořešit hudbu (Jarda Bečka ?) 

 Zajistí – výbor;     termín: 10.12.2013 

 

 

12. Odměna pro obsluhu bufetu za říjen a listopad bude vyplacena na začátku prosince.  

 Zajistí – Martin Zoulík;   termín: 10.12.2013 

 

13. Vedoucí mužstev musí hlásit změny v rozpisu utkání a případné zrušení obsluze bufetu. 

Obsluha bufetu bude sledovat změny na stránkách HC. 

 

14. Na utkání dorostu do Světlé n.S. nepřijel autobus, družstvo si zajistilo dopravu z vlastních 

zdrojů. Z poklady bude vyplaceno 3.000 na tuto dopravu. 

 Zajistí – Martin Zoulík;   termín: 2.12.2013 

 

15. Výbor se rozhodl využít nabídku firmy TUNIC na profesionální prezentaci jako odměnu za 

reklamu. 

 Zajistí – Petr Zoulík;    termín: 31.12.2013 

 

16. Výše příspěvků pro tuto sezonu ? 

 

17. Byla dohodnuta odměna pro O. Váška za web – 1.000 Kč teď, další dle rozsahu úprav.  

 

18. Musí být zlepšena propagace zápasů A mužstva. Byly zajištěny plakáty, je třeba je rozmístit 

na vhodná místa.  

 Zajistí – Luboš Kusý;    termín: TRVALE 

 

19. Z poklady bude vyplacena odměna pro trenéra Minaříka za září – listopad 2013 (2.500 + 

5.000 + 5.000 Kč). 

 Zajistí – Martin Zoulík;   termín: 10.12.2013 

 

20. Velkým problémem s dopadem na chod celého klubu je nedostatek malých dětí. V kategorii 

2005 jsme v současné době schopni postavit pouze jedno družstvo. Výbor se touto situací 

musí začít intenzivně zabývat. Prvním krokem bude oslovení dětí na bruslení škol.  

 Zajistí – Jirka Ligr + Petr Zoulík;   termín: 31.12.2013 

 

21. Jednotliví členové výboru zajistí smlouvu a další nezbytné činnosti s určenými sponzory. 

 Zajistí – členové výboru;   termín: 31.12.2013 

 

 

 

 

 PŘÍŠTÍ SCHŮZE VE ČTVRTEK 17.12.2013 V 18:30. 

 

 

        Zpracoval: Martin Zoulík 


