
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  15. 11. 2012 

 

 

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

 

 

1. S nástupem trenéra Minaříka k A mužstvu již není třeba zajišťovat páteční tréninky R.Brázdou a 

K.Kuklou. Tyto trenéry je třeba využít i u dorostu, což vzhledem k rozpisu ledu nebylo možné. Výbor 

navrhuje změnu programu pátečních tréninků - po žácích by následoval dorost (1 x za 14 dní, kdy 

dorost nehraje) s účastí R.Brázdy a K.Kukly. A mužstvo by mělo trénink od ¼ na 9. Petr Zoulík 

projedná s oběma odměny z důvodu zmenšení počtu tréninkových jednotek o jednu za 14 dní. 

      Zajistí: J.Ligr souhlas vedení A mužstva  

Zajistí – L.Hladík změnu rozpisu,  termín: do 22.11.2012 

 

2. Hostování hráčů z Hlinska do A mužstva – v příštím týdnu je třeba zařídit registrace pro hráče na 

hostování. 

Zajistí – J.Ligr  termín: do 23.11.2012 

 

3. Plakáty na zápasy A mužstva – není dostatečně zajištěna propagace zápasů A mužstva. Plakáty 

musí být cca týden předem na hlavních plakátovacích plochách a v restauracích. 

Zajistí – J.Kusý  termín: od 20.11.2012 TRVALE 

 

4. Naskytla se možnost získat posilu pro A mužstvo – p. Kubát z Chotěboře. Petr Zoulík toto 

projedná s trenérem Minaříkem. V případě souhlasu trenéra výbor nabízí tomuto hráči (který by měl 

být tahounem, kterého postrádáme) 1.000 Kč za týden ( předpoklad trénink a zápas). 

Zajistí – J.Kusý  termín: do 4.11.2012 

 

5. a) Přípravky – J.Krupka nevyužívá možnost pátečních tréninků s R.Brázdou; 

b) J.Krupka zajistil sponzorský příspěvek od firmy Panasonic (24.011 Kč), tyto peníze chce využít na 

nákup jednotného oblečení pro přípravky. Výbor s tímto postupem nesouhlasí - sponzorské peníze na 

provoz klubu shání každý člen HC, který má tuto možnost a nemůže určovat, na co budou tyto peníze 

využívány – to je v kompetenci výboru HC. S ohledem na to, že jde již o „rozjetou“ akci, výbor 

nabízí pro přípravky 20.000 Kč pro nákup oblečení (s podmínkou, že budou oblečeny všechny děti, 

které se účastní zápasů), zbytek peněz bude využit na nákup výstroje HC. J.Ligr s J.Krupkou 

projedná páteční tréninky a pozve ho na příští schůzi k dojednání dalších věcí.  

Zajistí – J.Ligr  termín: do 23.11.2012 

 

6. Hokejky pro A mužstvo – Jirka zašle seznam hráčů, kteří si mohou vyfasovat hokejku Vendovi 

Zoulíkovi, a požádá ho o evidenci vydávání hokejek. 

Zajistí – J.Ligr  termín: do 20.11.2012 

 

7. Odměna pro trenéra přípravek L.Kusého – výbor souhlasí s odměnou v rozsahu trenérů jiných 

kategorií (1.600 Kč/rok – neplatí příspěvky). L.Kusému bude vypláceno měsíčně 320 Kč. 

Zajistí – M.Zoulík  termín: od 1.11.2012 

 

8. Vyúčtování grantů – grant od Pardubického kraje na kabiny vyúčtuje L.Hladík (dostal kopii 

faktury), grant ČSLH na středisko mládeže a neinvestiční dotace od ČSTV vyúčtuje M.Zoulík. 

Termín: do 31.12.2012 

 



                                       

                                
 

 

 

9. 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 30.11.2012 

 

10. SKOS Skuteč – dohodnou s P.Horákem „rozklíčování“ plateb za reklamu od firmy SKOS (ABK, 

Raab Karcher, Staver). 

Zajistí – J.Ligr  termín: 30.11.2012 

 

11. Šéftrenér mládeže – odměna za výkon funkce šéftrenéra mládeže bude v letošní sezóně vyplacena 

po odečtení nákladů na B licenci. 

Zajistí – M.Zoulík  termín: 31.12.2012 

 

12. S ohledem na změnu adresy je třeba zařídit změnu navazujících dokladů – živnostenské listy atd. 

    Zajistí – Martin Zoulík,  termín: do 31.12.2012 

 

13. Brusle z BOTASu – hráčské brusle budou hráčům poskytnuty za 1.000 Kč. 

Zajistí – J.Ligr  termín: do 30.11.2012 

 

14. Internetové stránky – byla dohodnuta odměna pro O.Váška. Na titulní straně je třeba změnit 

fotografii hráče. 

Zajistí – L.Hladík  termín: do 28.11.2012 

 

 

 

 

15. Příští schůze ve čtvrtek 29.11.2012 v 18:00 v klubovně. 
 

 

 

         Zpracoval: Martin Zoulík 


