
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  6. 6. 2012 

 

 

 

 

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

Nepřítomni : M.Dalecký – omluven, 

 

 

 

1. Poplatek OSSA za ples 2012 (2.200 Kč) zaplacen z účtu, na Městském úřadě zarezervovány dva 

termíny plesu v roce 2013, kapela zamluvena. 

 

2. Automaty  – finanční požadavek za pronájem pro HC Skuteč. Projednáno, je třeba zjistit dlužnou 

částku a vystavit fakturu. 

  Zajistí – J. Ligr,  termín: do 31.7.2012 

 

3. Změna stanov - z důvodu změny adresy a členského příspěvku a zaslat na MV ČR. 

Zajistí – M.Zoulík  termín: do 30.6.2012 

 

4. Sponzoři – byly rozděleny úkoly - kontaktovat sponzory, kteří v roce 2011 neplatili - mezi jednotlivé 

členy výboru. Sponzoři, kteří mají reklamu v prostorách ZS musí přispívat na činnost klubu. Zajistit 

nabídky dodavatelů uzeniny. 

  Zajistí – určení členové výboru,  termín: do 30.9.2012 

 

5. Hospodaření s finanční hotovostí v roce 2010 a 2011 není možno doložit, dle vyjádření J.Ligra je 

zůstatek 2.500 Kč. Záležitost uzavřena s tím, že takovýmto způsoben není možné s finančními 

prostředky nakládat – návrh na nakládání s finančními prostředky HC.  

 

6. Byla zpracována základní pravidla nakládání s finančními prostředky HC (příloha č.1). 

 

7. Byla diskutována účast „A“ mužstva v soutěžích ročníku 2012/2013. Podle závěrů výroční členské 

schůze a vyjádření hráčů mužstva musí vedení HC vyvinout max. úsilí pro účast našeho družstva 

mužů v krajské soutěži (třeba i Královéhradeckého kraje). Toto zadání mají účastníci aktivu – J.Ligr, 

L.Hladík a p.Zoulík. 

 

8. Zajištění lékařské služby na zápasech HC. Zdravotní služba Zelenka předložila cenovou nabídku, 

ta je v současné době pro HC finančně nedostupná. Ve Skutečských novinách bude zveřejněn inzerát 

– zajištění zdravotního dozoru. 

Zajistí – M.Zoulík  termín: do 30.9.2012 

 

9. Bufet – staronová obsluha bufetu Slávka Hrouzková, dohodnuto odměňování, ceník bude stanoven 

před zahájením sezóny, obsluha povede pokladní deník, kde budou zaznamenávány všechny výdaje a 

příjmy (denní tržba, výplata rozhodčích). Nic jiného než rozhodčí nebude obsluha bufetu vyplácet. 

Zajistí – J.Kusý  termín: od otevření bufetu 

 

10. Příští schůze ve středu 20.6.2012 v 18:00 u Palečků. 

 

         Zpracoval : Martin Zoulík 


