ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč 17. 12. 2013

Přítomni:

J.Ligr, L.Hladík, O.Žák, P.Zoulík, M.Zoulík, J.Kusý, M.Dalecký
1. V lednu vyvoláme jednání s vedoucím Městských sportovišť. Chceme řešit kvalitu ledu,
provozní řád zimního stadionu (rušení klidu), energetickou náročnost a zkracování provozu
ZS.
Zajistí – Petr Zoulík;
termín: 10.1.2014
2. Kvalita ledu také souvisí s energetickou náročností zimního stadionu. Pro jednání s městem
připravíme návrhy na vylepšení stavu.
Zajistí – Libor Hladík;
termín: 31.12.2013
3. Město bude rozdělovat dotace na činnost spolků. Musíme zpracovat žádost a předložit ji na
město.
Zajistí – Jiří Ligr;
termín: 18.12.2013
4. Výbor zajistil výmalbu bufetu a další drobné úpravy. S O.Žákem byla projednána možnost
dodávky truhlářských výrobků do bufetu náhradou za finanční plnění za reklamu.
Zajistí – Oldřich Žák;
termín: 31.1.2014
5. Doplnění hráčů pro A mužstvo – Filip Nevečeřal – hostování za 1.000 Kč, rozhodnutí zda
bude realizováno, přijme vedení kategorie v 1/2 ledna 2014.
6. Pro A mužstvo byly proplaceny příspěvky na dopravu cca 3.000 Kč.
Zajistí – Jiří Ligr;
termín: TRVALE
7. Ples 2014: ples se koná 7.2.2014, vstupné bude 150 Kč včetně místenky, hudba bude Jarda
Bečka (dohodnutá odměna 14.000 Kč). Je třeba zajistit:
- Ostraha a úklid Z: Josef Kusý
- plakáty (včetně uvedení hlavních cen tomboly (tablet, sušená kýta, …) Z: Petr Zoulík
- ceny do tomboly Z: Josef Kusý s pomocí členů výboru a vedení kategorií
- tombola – 5.000 lístků, z toho 100 ks slosovatelných o hlavní ceny Z: Josef Kusý
- zajistit dostatečný počet pořadatelů Z: výbor a vedení kategorií
8. Výbor se rozhodl využít nabídku firmy TUNIC na profesionální prezentaci jako odměnu za
reklamu. Firma si zajistí banner, vedení vybere zápas A mužstva.
Zajistí – Petr Zoulík;
termín: 31.1.2014
9. Výše příspěvků zůstává stejná jako v minulých letech. Libor Hladík zašle vedoucím
jednotlivých kategorií přehled pro vybírání příspěvků.
Zajistí – Libor Hladík;
termín: 20.12.2013

10. Výbor vyjádřil nespokojenost s pomocí hráčů z A mužstva. Při letním projednávání zařazení
A mužstva do některé ze soutěží přislíbili hráči mužstva pomoc v oblasti shánění sponzorů a
hráčů. Tento příslib nebyl naplněn. Např. i instalace plakátů na jejich zápasy proběhla až po
několikeré urgenci. Požadujeme návrh činností, které jsou ochotni hráči A mužstva zajišťovat.
Zajistí – Jiří Ligr;
termín: 15.1.2014
11. Bude vyhodnoceno hospodaření bufetu, s ohledem na závěr budou případně upraveny ceny.
Zajistí – Petr Zoulík;
termín: 15.1.2014
12. Potřebujeme přivést zpátky do klubu hráče, kteří odešli na přesup do Žďáru nad Sázavou. U
těchto přestupů byla garantována možnost návratu do HC.
Zajistí – Libor Hladík;
termín: 30.4.2014
13. Bude vyplacena odměna 2.400 Kč za tréninky brankářů p. Barvínkovi. Odměna bude
vyplacena po předložení vyplněného dokladu.
Zajistí – Jiří Ligr;
termín: 31.12.2013
14. Na ZS instalovat A.Hájek reproduktor pro ozvučení žákovských zápasů. Podle požadavků
dalších kategorií je toto zařízení využíváno i pro další kategorie. Byla rozpočítána cena 60 Kč
na hráče kategorie, která bude předána A.Hájkovi. A mužstvo se rozhodne, zda bude toto
zařízení využívat při zápasech a bude nepodílet na zaplacení.
Zajistí – Jiří Ligr;
termín: 15.1.2014
15. Výbor schválil příspěvek pro mužstva mládežnických kategorií. Jedná se o jednorázový
příspěvek na startovné v turnaji do výše 5.000 Kč. Podmínkou je zaplacení příspěvků na
činnost klubu do konce ledna 2014.
Zajistí – Martin Zoulík;
termín: dle požadavků
16. Jednotliví členové výboru zajistí smlouvu a další nezbytné činnosti s určenými sponzory.
Zajistí – členové výboru;
termín: 31.12.2013
17. Velkým problémem s dopadem na chod celého klubu je nedostatek malých dětí. Prozatím
zajistíme tyto opatření:
- výroba a instalace bilboardu „přijď mezi nás“, dohoda se sportovišti ohledně umístění
bilboardu na konstrukci u hřiště s umělou trávou Z: Libor Hladík
- zajištění akce pro děti z Mateřských škol (škola bruslení) Z: Petr Zoulík
- inzerát do Skutečských novin s využitím přítomnosti R.Brázdy ve „škole bruslení“
Z: Martin Zoulík

PŘÍŠTÍ SCHŮZE VE ČTVRTEK 9.1.2014 V 19:00.
Zpracoval: Martin Zoulík

