SK Huhta maki Okř íšky, z . s., se sídlem U stadionu 7, 675 21 Okříš ky, Česká r epublika, IČ 47442328, zapsaný
ve spolkovém rejstříku pod sp. zn. L 3078 vedené u Krajského soudu v Brně

Zápis z výborové schůze č. 4/2020
ze dne 22. 5. 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

Zdeněk

Ryšavý,

Petr

Kolář,

Radek

Salát,

Petr

Kremláček,

Čeněk Heralecký, František Fučík
Omluveni:

Jana Holešínská

Hosté:

-

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

1. Pokladní zpráva
2. Podmínky k tréninkové činnosti v souvislosti
s epidemiologickou situací
3. Okříšské filmové léto
4. Ostatní (příprava sezóny 2020/2021, dotace, zprávy z KFS, OFS)

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

rozeslána členům výboru emailem

-

předseda upozornil na nezbytnost se uskromnit, vzhledem k letošním
investičním výdajům (nákup travní sekačky, rekonstrukce sprch dorostu
a mužů) a vzhledem k nejasné ekonomické situaci v budoucnosti

2. Podmínky k tréninkové činnosti v souvislosti s epidemiologickou situací
-

v kabinách desinfekce

-

nezbytné dodržovat nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví

-

onemocnění COVID-19 ihned hlásit vedení klubu

3. Okříšské filmové léto (31. 7. až 6. 8. 2020)
-

výbor se rozhodl v případě, že to umožní epidemiologická situace,
připravit a uspořádat 9. ročník

-

dne 30. 5. 2020 v 17.00 hodin výběr filmů

4. Ostatní
-

oslavy 90. let přesunuty na září 2020; výbor schválil k výročí klubu výrobu
odznaků (500 ks)

-

dne 25. – 26. 8. 2020 KOUBA CUP – jedna skupina v Okříškách

-

podpis smluv s obcí (dotace) – Petr Kremláček

-

po dobu nuceného uzavření hospody – odpuštěn nájem

-

vrácení 50% nákladů na mládež v tělocvičně

– s městysem vyřídí

Petr Kolář, František Fučík
-

plánovaný začátek ročníku 2020/2021
muži 8. - 9. 8. 2020
žáci 22. - 23. 8. 2020

-

přihlášky do soutěží – Petr Kremláček
muži – krajský přebor
ženy – moravskoslezská divize
dorost – krajský přebor
mladší a starší žáci – krajský přebor
přípravky – okresní přebor (3 mužstva)
juniorka – III. třída



termín příští výborové schůze v pátek 12. 6. 2020 od 18.00 hodin.

Zapsal: dne 22. 5. 2020
Petr Kolář v. r.
předseda klubu

