SK Huhtamaki Okříšky, z. s., se sídlem U stadionu 7, 675 21 Okříšky, Česká republika, IČ 47442328, zapsaný
ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 3078 vedené u Krajského soudu v Brně

Zápis z výborové schůze č. 3/2018
ze dne 2. 3. 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

Jana Holešínská, František Fučík, Petr Kolář, Petr Kremláček,
Radek Salát, Čeněk Heralecký

Omluveni:

Zdeněk Ryšavý

Hosté:

Dušan Koreš, Petr Hobza, Milan Tekal, Jiří Paděra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program: 1. Pokladní zpráva
2. Zimní příprava mužstev
3. Příprava jarní části sezóny
4. Setkání spolků
5. Jednání s generálním partnerem Huhtamaki Česká republika, a. s.
6. Registrace nových členů, odvody FAČR
7. Zaplacení členský příspěvků a příspěvků na činnost
8. Přístřešek pro pořadatele u vchodu
9. Ostatní
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pokladní zpráva
-

vyřizuje: František Fučík

2. Zimní příprava mužstev
-

schváleno zaplacení obědů pro soustředění žen

-

schválen příspěvek na zimní soustředění žáků

3. Příprava jarní části sezóny

-

rozpis utkání – elektronicky rozeslat a dodat do hospody a ke vstupnému
(Petr Kremláček)

-

doprava na utkání – Petr Kremláček

-

občerstvení pro rozhodčí, latex – Radek Salát

-

pořadatelská služba – Petr Kremláček, Čenda Heralecký, Jirka Paděra,
Petr Kolář

-

vstupenky a pokladna – František Fučík

-

praní dresů – Milan Tekal (Vodovi)

-

hlasatel, pořadatelé k pokladně – Petr Kolář

-

natáčení zápasů – Karel Dokulil

-

plakáty na utkání, programy na utkání – Zdeněk Ryšavý

-

úklid kabin – Jana Holešínská

-

brigáda na přípravu hřiště – v sobotu 17. 3. 2018 v 9.00 hodin

4. Setkání spolků – ve čtvrtek 15. 3. 2018


za klub: Čenda Heralecký a Petr Kremláček

5. Jednání s generálním partnerem Huhtamaki Česká republika, a. s.


vyřizuje: Petr Kolář



osobní setkání s panem generálním ředitelem proběhne v průběhu
měsíce května



v souladu s dohodou bude uvolněna první polovina prostředků pro letošní
rok

6. Registrace nových členů a odvody FAČR
-

vyřizuje: František Fučík

-

registrovat nové hráče bude trenér příslušného mužstva: manuál bude
vystaven na webu klubu a případné školení provede František Fučík

-

odvody FAČR zajistí pokladní klubu

7. Zaplacení členských příspěvků a příspěvků na činnost
-

vyřizuje: všichni

-

apel členské základně na jejich úhradu

-

prosba výboru o součinnost trenérů, vedoucích mužstev a kapitánů

mužstev
8. Přístřešek pro pořadatele u vchodu
-

vyřizuje: Radek Salát a Petr Kremláček

-

na příští schůzi návrh řešení

9. Ostatní
-

příprava čarodějnic – Jana Holešínská

-

agenda České unie sportu – Zdeněk Ryšavý

-

František Fučík: cestovné bude hrazeno na základě řádně vyplněného
cestovního příkazu (VZOR V KLUBOVNĚ)

-

významná životní jubilea: Václav Voda (60), Karel Štefka (70), Karel
Dokulil (70) – gratulace výboru při úvodním utkání prvního mužstva

-

veškeré nákupy materiálního vybavení přes Radka Saláta

-

termín příští výborové schůze: v pátek 16. 3. 2018 od 19.00 hodin

Zapsal: dne 2. 3. 2018
Petr Kolář v. r.
předseda klubu

