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. 10/2018
ze dne 10. 8. 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

Zdeněk

Ryšavý,

Petr

Kolář,

Radek

Salát,

Jana

Holešínská,

Petr Kremláček, František Fučík
Omluveni:

Čeněk Heralecký

Hosté:

Dušan Koreš, Milan Tekal, Petr Hobza, Milan Fila, Libor Fiala

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:

1. Pokladní zpráva
2. Vyúčtování a zhodnocení společenských akcí
(Matador 2018, Okříšské filmové léto)
3. Příprava mistrovských soutěží
4. Materiální vybavení mužstev
5. Odměňování trenérů – druhá polovina roku 2018
6. Ostatní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------1. Pokladní zpráva
-

vyřizuje: František Fučík

2. Vyúčtování a zhodnocení společenských akcí (Matador 2018, Okříšské filmové
léto)
-

předseda poděkoval všem členům, kteří se podíleli na organizaci obou
akcí

-

obě události přispěly k dobré prezentaci klubu a jeho partnerů

-

filmový festival navštívilo 1029 diváků, druhý neúspěšnější ročník

3. Příprava mistrovských soutěží
-

rozpis utkání a objednávka dopravy – Petr Kremláček

-

občerstvení pro rozhodčí – Petr Kremláček

-

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, Petr Kremláček

-

natáčení zápasů – Karel Dokulil

-

plakáty na utkání, programy na utkání – Zdeněk Ryšavý

-

úklid kabin – Jana Holešínská

4. Materiální zabezpečení mužstev
-

míče, tyče, koš na láhve – dodány

-

schválen nákup trenýrek a štulpen pro první mužstvo

-

schválen nákup brankářský sad (3x) a rukavic

5. Odměňování trenérů ve druhé polovině roku 2018
-

přidělena dotace MŠMT – Petr Kolář, František Fučík

-

dohody o provedení práce – Petr Kolář

-

výplata, daně – František Fučík

6. Ostatní
a. schváleno uzavření klubové pojistky – Zdeněk Ryšavý

b. volby do zastupitelstva – podána kandidátní listina (poděkování
Zdeňku Ryšavému)
c. spravení záchodu a přidělání cedule (poděkování Radku Salátovi)
d. na příští schůzi - hřiště u benzinky, nátěr střechy, zaplacení členských
příspěvků
e. termín příští výborové schůze v pátek 7. 9. 2018 od 19.30 hodin

Zapsal: dne 10. 8. 2018
Petr Kolář v. r.

předseda klubu

