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Přítomni:   
Milan Fila, Petr Kolář, František Fučík, Čeněk Heralecký, Radek Salát, 

Jan Jeřábek, Petr Kremláček 

Omluveni: Zdeněk Ryšavý, Jan Dokulil 

Neomluveni: - 

Hosté: Jiří Paděra, Dušan Koreš 

 

Výborová schůze:  
 

1. Vzala na vědomí pokladní zprávu 

o  vyřizuje: Franta Fučík 

 

2. Projednávala sportovní výsledky mužstev 

o mládežnická mužstva a ženy: bez připomínek 

o mužstva mužů: nepodařilo se posílit první mužstvo, musíme si 

pomoci sami, do juniorky využívat dorostence po dohodě s trenéry 

dorostu  

 

3. Projednala návrh oslovit o pomoc s trénováním přípravek dorostence  

o vyřizuje: Čenda Heralecký a Milan Fila  

o dlouhodobý rozpis tréninků, nejdříve ukázky, dvojce   

 

4. Vzala na vědomí žádost o schůzku u ředitele FRAENKISCHE CZ, s.r.o.  

o vyřizuje: Petr Kolář a Čenda Heralecký 

 

5. Projednávala opravu přenosných branek  

o vyřizuje: Radek Salát a Petr Kremláček   

 

6. Projednávala roznos volebních lístků 

o vyřizuje: Zdeněk Ryšavý a Honza Jeřábek 

o rozdělení mezi výbor, áčko a juniorku  

 

7. Projednávala přípravu rockfestu 

o vyřizuje: Milan Fila a Honza Dokulil 

o termín 19. 11. 2016 

o zajištěny hudební skupiny, sál 

      

8. Projednávala výběr členský příspěvků a příspěvků na činnost   

o zaplacení do 31. 8. 2016 

o vyřizuje: výbor + trenéři 

o kontrola na příští schůzi  

 

 

 



 

 

 

9. Vzala na vědomí informaci o výsledku kontroly Všeobecné zdravotní 
pojišťovny 

o vyřizuje: František Fučík a Petr Kolář 
o bez závad  

 

10. Vzala na vědomí informaci k registraci nových členů   

o vyřizuje: František Fučík 

o uvádět všechny požadované údaje  

 

11. Vzala na vědomí organizační informace    

o vyřizuje: Petr Kremláček 

o rozlosování zimní ligy přípravek 2017 - přeposláno trenérům 

o nominace výběru U12 OFS Třebíč: Filip Teplan, Jan Bulant, Josef 

Kratochvíl, Michal Pařízek  
o nadační fond KFS Vysočina – podpora trenérů mládeže (za sportovní 

klub nahlášeno pět trenérů) 
 

12. Projednávala účast na školení informačního systému na dotace MŠMT 

o 5. 10. 2016 od 14.00 hod. - Aula školícího a administrativního centra 
Jihomoravského kraje, zasedací místnost č. 117, Cejl 530/73, Brno  

o případná účast: František Fučík a Honza Jeřábek 

 

13. Projednávala oplocení sportovního areálu a tréninkového prostoru  
o vyřizuje: Radek Salát a Dušan Koreš 

 

14. Rozhodla o výši příspěvku na výchovu mládeže Sokola Stařeč  
o vyřizuje: Petr Kremláček a Dušan Koreš 

o fakturu vystaví František Fučík 

 

15. Schválila termín příští výborové schůze v pátek 14. 10. 2016 v 19.00 hodin. 

Program připraví na základě podnětů předseda klubu. 
 

 

Zapsal: dne 23. 9. 2016   

Petr Kolář v. r. 
předseda klubu  

 


