
                                       

                                
 

 

 

ZÁPIS ze schůze výboru HC Skuteč  4. 9. 2012 

 

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

 

1. Automaty  – finanční požadavek za pronájem pro HC Skuteč. Projednáno, zjištěna dlužná částka, je 

třeba vystavit fakturu. 

  Zajistí – J. Ligr,  termín: do 10.9.2012 

 

2. Změna stanov - zasláno na MV ČR, zatím není odpověď. 

 

3. Sponzoři – mezi členy výboru budou opakovaně rozděleny úkoly - kontaktovat jednotlivé sponzory. 

Sponzoři, kteří mají reklamu v prostorách ZS, musí přispívat na činnost klubu. Jedná se o velmi 

důležitý zdroj příjmů HC. 

  Zajistí – určení členové výboru,  termín: do 30.9.2012 

 

4. Byla odsouhlasena základní pravidla nakládání s finančními prostředky HC. Tato pravidla musí 

být dodržována všemi členy HC, kteří nakládají s finančními prostředky. 

 

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

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

zajištění zdravotního dozoru. Po přijetí nabídek bude provedeno vyhodnocení. Dohodnutá odměna 

150 Kč za zápas. 

Zajistí – M.Zoulík  termín: do 30.9.2012 

 

6. Bufet – 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 

 

7. Pro zápasy A mužstva je třeba zajistit alespoň 2 pořadatele a jednu osobu do pokladny (vhodné 

zejména pro důchodce). Ve vývěsce HC bude vyvěšen inzerát. 

 Zajistí – M.Zoulík + J. Kusý  termín: do 10.9.2012 

 

8. Byla stanovena pravidla pro A mužstvo: 

 Příspěvek na dopravu (1 osoba ve vozidle 1 Kč/km, 2 osoby 2 Kč/km, 3 a 4 osoby 3/Kč/km). 

Ve výjimečných případech (klíčoví hráči) dohodne vedení mužstva 3 Kč/km. Příspěvek bude 

měsíčně vyúčtován na formuláři HC, potvrzen vedením mužstva a vyplacen z pokladny 

pokladníkem, 

 Hokejky – noví hráči dostanou hokejku po 5. odehraných zápasech, naši mohou již dříve 

(individuálně). Vedení mužstva bude evidovat vydávání hokejek, 

 Hráči po zápase dostanou občerstvení (nápoj + párek). Požadovaný počet nahlásí vedení 

mužstva obsluze bufetu, obsluha to bude evidovat v pokladním deníku. 

        Zodpovídá – J. Ligr   termín: TRVALE 

 

9. S ohledem na termíny je třeba intenzivně řešit končící platnost registrací pro hráče všech kategorií. 

 

10. Příští schůze v pátek 21.9.2012 v klubovně. 

 

         Zpracoval : Martin Zoulík 


