
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  7. 3. 2012 

 

 

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

Nepřítomni : (Janoušek, Prášek - ukončili činnost ve výboru HC)  

 

1. Vyhodnocení reprezentačního hokejového plesu, který se konal v pátek 24.2. 2012.  

VÝNOS PLESU (PŘED ZAPLACENÍM POPLATKU OSSA) CELKEM   56.093 Kč- předáno do 

pokladny. 

Pro příští ples je nutné zajistit více pořadatelů. Návrh M.Zoulíka, aby každá kategorie zajistila 

nejméně jednoho pořadatele. Bude projednáno s vedoucími mužstev při členské schůzi nebo před 

zahájením příští sezóny. 

Na městském úřadě je třeba zamluvit termín plesu pro příští rok a rezervovat kapelu. 

  Zajistí – J. Lígr + J.Kusý,  termín: do 11.4.2012 

 

2. Automaty  – finanční požadavek za pronájem pro HC Skuteč. 

  Zajistí – J. Ligr,  termín: do 11.4.2012 

 

3. Změna stanov - z důvodu změny adresy a statutárního zástupce, ošetřit „rizikové“ body stanov 

(zejména členské základny a doby před VČS, kdy je možné přijímat nové členy, členský příspěvek) a 

zaslat na MV ČR. 

Zajistí – L. Hladík + M.Zoulík,  termín: do 11.4.2012 

 

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. 

  Zajistí – určení členové výboru,  termín: do 30.8..2012 

 

5. Termín výroční členské schůze – pátek 13.4.2012 od 18:00 v bufetu včetně zajištění občerstvení. 

Zajistí – L. Hladík + J.Kusý,  termín: do 11.4.2012 

  

6. Pro případ např. mezistátních zápasů, turnajů apod. je třeba mít k dispozici propagační materiály 

klubu (např. vlaječky apod.).  

Zajistí – bude určeno na příští schůzi 

 

7. Financování klubu – zpracovat návrh základních pravidel nakládání s finančními prostředky HC 

Zajistí – M.Zoulík,  termín: do 11.4.2012 

 

8. Způsob platby členských příspěvků: peníze vyberou stejně jako dosud vedoucí mužstev, předají 

pokladníkovi klubu M. Zoulíkovi.    

 

9. Prozatím nebylo doloženo hospodaření s peněžní hotovostí v roce 2011. Doložit vyplacení peněz 

z výdělku plesu, vyúčtování přestupu hráče Andrýse, doklady o vyplácení cestovních náhrad a dalších 

nákladů A mužstva, peníze od Jiskry Skuteč za 2012..  

Zajistí – J.Ligr,  termín: do 11.4.2012 

10. Příští schůze ve středu 11.4.2012 v 18:00. 

 

         Zpracoval : Martin Zoulík 


