ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč 29. 11. 2012
Přítomni:

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

1.

R.Brázda a K.Kukla – dohodnuta změna odměny z důvodu zmenšení počtu tréninkových jednotek.
Při 3 jednotkách zůstává 500 Kč, při 2 jednotkách 400 Kč.

2.

Reorganizace soutěže A mužstva v průběhu sezóny – VV krajského svazu navrhl změnu play off
letošní sezóny s ohledem na své zájmy. Výbor HC Skuteč zaslal VV dopis se svým zamítavým
stanoviskem a aktivu jsme se nezúčastnili. Na aktivu mužstev byla tato změna odsouhlasena. Z výše
uvedených důvodů výbor uvažuje o nepřihlášení A mužstva do soutěží organizovaných pardubickým
svazem v příští sezóně.

3.

Reálně hrozí možnost, že pro A mužstvo skončí sezóna v půlce února. Musíme se na tuto
alternativu připravit – oslovit Rychnov n.K, Žamberk a případně Č.Bělou s nabídkou náhradního
programu (např. soutěž o náš pohár).
Zajistí – L.Hladík termín: do 15.1.2013

4.

P. Chladovi z Hlinska platil P.Zoulík 1550 Kč za registrace juniorů. Tato částka bude vyplacena
z pokladny.
Zajistí – M.Zoulík termín: do 5.12.2012

5.

Všichni členové HC, trenéři a vedoucí mužstev, kteří oslovují případné sponzory, si nemohou
získané peníze nárokovat pro určitou kategorii. Pokud se naskytne možnost sehnat sponzora, který
svůj příspěvek něčím podmiňuje, musí to bát projednáno na schůzi výboru HC.

6.

Hokejky pro A mužstvo – ke konci roku bude uzavřena evidence vydávání a provedeno vyúčtování.
Zajistí – J.Ligr termín: do 20.12.2012

7.

Na hlavní stránce webu HC je třeba umístit nabídku reklamy do ledu pro „silné“ sponzory.
Zajistí – L.Hladík termín: do 10.12.2012

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 20.12.2012

9.

SKOS Skuteč – dohodnou s P.Horákem „rozklíčování“ plateb za reklamu od firmy SKOS (ABK,
Raab Karcher, Staver).
Zajistí – J.Ligr termín: 10.12.2012

10.

S ohledem na změnu adresy je třeba zařídit změnu navazujících dokladů – živnostenské listy atd.
Zajistí – P. Zoulík, termín: do 31.12.2012

11.

Brusle z BOTASu – hráčské brusle byly hráčům poskytnuty za 1.000 Kč (Kusý,Ligr,Klusoň),
brankářské byly poskytnuty zdarma.

12.

Demontovat reklamní tabule sponzorů, kteří již HC nechtějí spolupracovat.
Zajistí – J.Ligr termín: 10.12.2012

13.

Zajistit dva syntetické ledy (KELEN) – 1 x A mužstvo, 1 x do klubovny. Stávající zůstane
v lékárničce.
Zajistí – M.Zoulík termín: 10.12.2012

14.

Informace – ples HC se koná v pátek 1.3.2013.

15.

Příští schůze ve čtvrtek 13.12.2012 v 18:00 v klubovně.

Zpracoval: Martin Zoulík

