ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč 4. 3. 2014
Přítomni:

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

1. Výroční členská schůze bude 18.3.2014 od 18 hodin v bufetu HC.
- Pozvánky a zveřejnění na stránkách HC zajistí L.Hladík T: 7.3.2014
- Občerstvení (paprikové klobásy od O.Čejky jako vzorek) zajistí M.Zoulík
- Zprávu o hospodaření vypracuje M.Zoulík T: 15.3.2014
2. Trenér A mužstva – v současné době se projednávají některé možnosti s ohledem na
hrajícího trenéra A mužstva. Nejpozději do konce dubna musíme mít v této otázce jasno
s ohledem na působení trenéra Minaříka, o kterého má zájem Hlinsko.
3. U přípravek končí trenér L.Kusý. Pro příští sezonu musíme zajistit náhradu.
Zajistí – výbor;
termín: 30.9.2014
4. Během března musíme vyřídit koncesi na prodej alkoholu.
Zajistí – Jiří Ligr;
termín: 31.3.2014
5. Ples 2014.
- Je třeba provést vyúčtování.
Zajistí – Josef Kusý;
- Musíme zaplatit poplatek OSSA. Zajistí – Jiří Ligr;

termín: 15.3.2014
termín: 31.3.2014

6. O. Žák zabezpečí dodávku truhlářských výrobků do bufetu náhradou za finanční plnění za
reklamu.
Zajistí – Oldřich Žák;
termín: 15.3.2014
7. Výbor se rozhodl využít nabídku firmy TUNIC na profesionální prezentaci jako odměnu za
reklamu. Firma si zajistí banner, vybrán bude zápas.
Zajistí – Petr Zoulík;
termín: v příští sezoně
8. Jednotliví členové výboru zajistí příspěvky na reklamu od jednotlivých sponzorů. Aktuální
seznam bude rozeslán.
Zajistí – členové výboru;
termín: 31.3.2014
9. Velkým problémem s dopadem na chod celého klubu je nedostatek malých dětí. Pro příští
sezonu zajistíme tato 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
- zajištění dostatečného počtu trenérů a pomocníků (hráčů)
10. Připravit pro příští sezonu univerzální plakáty, které by se daly jednoduše kopírovat.
Zajistí – Libor Hladík;
termín: 31.3.2014

11. Byl přednesen návrh na „pohyblivou“ reklamu pro naše sponzory. Vyzkoušeli jsme projektor
a plátno, tato varianta by byla schůdná. Je třeba zajistit nabídku od nějakého dodavatele
včetně návrhu vhodného řešení (velikost projektoru) a cenové nabídky.
Zajistí – Jiří Ligr;
termín: 31.5.2014
12. Pro příští sezonu musíme zajistit člověka k propagaci zápasů A mužstva (plakáty, městský
rozhlas, články na web HC, rozhovory s hráči atd).
Zajistí – výbor HC;
termín: 31.8.2014
13. Musíme zajistit realizaci úkolů stanovených při jednání s vedením městských sportovišť.
Pro příští sezonu připravit prahy s plastovým povrchem a upravit vrata v mantinelu
tak, aby byla rovná ledová plocha až ke dveřím výjezdu rolby a ke sněžné jámě. HC
Skuteč zajistí návrh řešení a cenovou kalkulaci.
Libor Hladík zpracuje návrh na úspory v provozu ZS.
Jiří Ligr zpracuje cenovou nabídku na kamerový systém včetně záznamu obrazu.
Součástí systému bude počítač u ledařů, kde budou mít možnost sledovat aktuální
změny rozpisu ledů.

Zpracoval: Martin Zoulík

