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rejstříku pod sp. zn. L 3078 vedené u Krajského soudu v Brně 
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Přítomni:   
Milan Fila, Petr Kolář, František Fučík, Radek Salát, Petr Kremláček, 

Zdeněk Ryšavý, Jan Dokulil 

Omluveni: Jan Jeřábek, Čeněk Heralecký 

Neomluveni: - 

Hosté: Milan Tekal, Dušan Koreš, Jiří Paděra 

 

Výborová schůze:  
 

1. Vzala na vědomí pokladní zprávu 

o  vyřizuje: Franta Fučík 

 

2. Projednávala přípravu kulturní akce „OKŘÍŠKY FEST 2016“ 

o vyřizuje: Milan Fila, Jan Dokulil 

o chystání: v sobotu 19. 11. v 10.00 hodin 

o úklid: v neděli 20. 11. v 13.00 hodin  

o pořadatelská služba a organizační záležitosti zajištěny  

 

3. Projednávala „vystoupení“ juniorky v Mohelně  

o předvolaní jedinci + jednatel klubu se dostaví dne 21. 11. v 16.30 

hod. na DK OFS Třebíč  

o tohle snad není SK, který si většina z nás přeje 

o juniorku přebírá jako trenér Jirka Paděra 

o pro jaro jediný úkol, stabilizovat kádr, využít k rozehrávání 

dorostenců 

o kmenoví hráči áčka nebudou juniorce pomáhat do okamžiku jistoty 

setrvání prvního mužstva v krajském přeboru    

 

4. Projednávala zimní přípravu mužstev   

o trenéři áčka, juniorky a dorostu připraví a zveřejní do konce roku 

jmenovité seznamy hráčů, kdo s kým bude trénovat 

 

5. Projednávala fakturu za regeneraci v penziónu Spilka   

o vyřizuje:  Zdeněk Ryšavý a František Fučík 

o odsouhlasení počtu hodin a fakturovaného období 

 

6. Vzala na vědomí zprávu o jednání s panem Ivo Hospůdkem, generálním 

ředitelem Huhtamaki Česká republika, a. s.  

o vyřizuje: Petr Kolář   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Projednala přípravu výroční členské schůze (v pátek 6. 1. 2017 v 18.00 

hodin v hospodě na hřišti) 

o návrh složení nového výboru do příští schůze výboru 25. 11. 2016 

o řízením schůze pověřen Čeněk Heralecký 

o trenéři připraví zprávu za svá mužstva 

o hospodářská zpráva za rok 2016 – Franta Fučík 

o zprávu revizní komise – Karel Dokulil 

o zpráva za činnost klubu v roce 2016 – Petr Kolář 

o guláš – Jan Dokulil  

o mandátová komise: Petr Kremláček a Radek Salát  

o zápis schůze: Petr Kremláček 

o pozvánky na OFS, KFS, Městys – Petr Kolář 

o pozvánky na schůzi – Jan Jeřábek 

 

 

8. Vzala na vědomí termín vánoční besídky pro trenéry a funkcionáře dne  

16. 12. 2016 v 19.00 hodin v hospodě na hřišti  

o vyřizuje: Petr Kolář, Milan Fila, Jan Dokulil 

 

9. Projednala zpracování žádostí o dotaci MŠMT 

o Program IV – do 15. 11. 2016 – žádost zpracována, ČUS předloží 

František Fučík 

o Program VIII – do 30. 11. 2016 – projekt a zprávu o činnosti Petr 

Kolář, administrace a zpracování žádosti František Fučík, doklady 

Zdeněk Ryšavý 

 

10. Přeložila kontrolu zaplacení příspěvků na činnost   

o na příští schůzi, potom zveřejnění na webu  

 

11. Uložila prověřit zaplacení roznosu volebních lístků  

o Zdeněk Ryšavý a František Fučík 

 

12. Diskutoval rozšíření areálu a nákup nového bojleru 

 

13. Schválila termín příští výborové schůze v pátek 25. 11. 2016 v 19.00 hodin. 

Program připraví na základě podnětů předseda klubu. 

 

 

Zapsal: dne 11. 11. 2016   

Petr Kolář v. r. 

předseda klubu  

 


