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. 2/2020
ze dne 14. 2. 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

Zdeněk

Ryšavý,

Petr

Kolář,

Radek

Salát,

Petr

Kremláček,

Čeněk Heralecký, František Fučík
Omluveni:

Jana Holešínská

Hosté:

Milan Fila, Milan Tekal, Jiří Paděra, Karel Dokulil

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

1. Pokladní zpráva
2. Zhodnocení plesu
3. Zimní příprava mužstev
4. Příprava jarní části sezóny
5. Oslava 90-ti let sportovního klubu
6. Ostatní

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

Vyřizuje: František Fučík

-

rozeslána členům výboru emailem

2. Zhodnocení plesu
-

předseda poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě, zejména Janě
Holešínské, Petru Kremláčkovi a Milanu Filovi

-

výborná propagace klubové činnosti

3. Průběh zimní přípravy
-

Petr Kremláček informoval o průběhu zimní přípravy

-

první mužstvo – dobrá tréninková účast, kluci pracují poctivě

-

dorost a starší žáci – absence hráčů v důsledku nemocí a jiných aktivit

4. Příprava jarní části sezóny
-

příprava rozpisu mistrovských utkání

-

výbor musí shromáždit emailové adresy všech hráčů a členů

5. Oslavy 90-ti let sportovního klubu
-

celkem 3 varianty (30. 5. s výběrem EURO96, 30. 5. s výběrem exligových
hráčů, 20. 6. „rodinná oslava“, do konce února se rozhodneme)

-

Karel Dokulil – články do zpravodaje Okříšek

6. Ostatní


předseda informoval o jednání s p. Ivo Hospůdkem, generálním ředitelem
Huhtamaki Česká republika, a.s.



výbor

schválil

nákup

materiálních

požadavků

mužstev

předložených

Radkem Salátem


výbor schválil nákup travní sekačky STARJET UJ 102-22 P1 z příslušenstvím



všechna mužstva do zahájení sezóny aktualizují své kádry na webových
stránkách



vedoucí mužstev zašlou do zahájení sezóny Petru Kremláčkovi emailové
adresy všech hráčů (bez ní nebude moci nastoupit k mistrovskému utkání)



termín příští výborové schůze v pátek 6. 3. 2020 od 19.30 hodin.

Zapsal: dne 14. 2. 2020

Petr Kolář v. r.
předseda klubu

