
Schůze výboru HC Skuteč  9. 2. 2012 

 
 

Přítomni : Lígr, Hladík, Žák, Kusý, Dalecký, Zoulík Petr, Zoulík Martin. 

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

 

1. Projednání reprezentačního hokejového plesu, který se koná v pátek 24.2. 2012.  

Snížení ceny vstupného pro juniory a studenty z kategorie mužů na 100,- Kč. 

Pořadatelskou službu zajištuje agentura dle dohodnutých finančních podmínek. 

Předtančení za dohodnutou cenu, ale vstup si uhradí ! Tombola – zajistí vedoucí 

družstev .  

 

2. Kabiny  –  „porcování medvěda“.  Informace ze schůzky Město Skuteč s vedením 

klubu (Ligr, Hladík) ohledně modernizace zimního stadionu.  

 

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

           Zajistí – Ligr 

4. Martin Zoulík vytvořil částečný audit financování sezóny a požádal o členy výboru 

HC o hlasování zda je zájem, aby vykonával funkci pokladníka. Hlasováno 4x pro, 3 

členové výboru nepřítomni. 

 

5. Návrh na obsazení statutárního zástupce  –  Petr Zoulík.  Hlasováno 4x pro, 3 členové 

výboru nepřítomni.  

 

6. Změna stanov - z důvodu změny statutárního zástupce , zaregistrovat a doplnění 

sporných bodů zejména členské základny a dobu před Včs, kdy je možné přijímat nové 

členy. 

             

7. Navrh Martina Zoulíka na pravidelné schuze výboru na příští sezónu – „první“ středu 

v měsíci - souhlas.  Předložen cenový návrh na zdravotní službu zejména pro sezonu 

2012/2013. 

 

8. Financování klubu – „odtrhnout“  financování bufetu od pokladny klubu.  Z  bufetu by 

se vypláceli pouze rozhodčí, které by se zpětně dokladovali z pokladny. Členské 

příspěvky by se platili jenom pokladníkovi klubu a každý hráč by obdržel doklad o 

zaplacení. Trenéři budou placeni měsíčně zejména dle odtrénovaných a 

„odkoučovaných“ hodin. 

 

9. Zbůsob platby členských příspěvků:  budou poukázány na účet u GE Capital bank:  

číslo účtu: 774 104  524 / 0600 , variabilní symbol:  číslo registrace hráče   nebo hotově  u 

pokladníka klubu Martina Zoulíka.    

 

10. Další schůze výboru HC je ve středu 7.března  od 18.00 hodin.    

        

Zpracoval : Libor Haldík 


