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. 12/2018
ze dne 19. 10. 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

Zdeněk

Ryšavý,

Petr

Kolář,

Radek

Salát,

Jana

Holešínská,

Petr Kremláček, František Fučík, Čenda Heralecký
Omluveni:

-

Hosté:

Petr Hobza, Milan Fila, Pavel Maruš, Dušan Koreš

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

1. Kontrola zaplacení členských příspěvků
2. Informace z jednání s klubovými partnery
3. Termín vánoční besídky a členské schůze
4. Grantový program „Můj klub 2019“
5. Pokladní zpráva
6. Ostatní

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Kontrola zaplacení členských příspěvků a příspěvků na činnost za rok 2018
-

vyřizuje: všichni

-

apel členské základně na jejich úhradu v náhradním termínu do
15. 11. 2018 (termín byl do 31. 8. 2018)

-

prosba výboru o součinnost trenérů, vedoucích mužstev a kapitánů
mužstev

-

dlužné částky a členové budou po 15. 11. 2018 zveřejněni na webových
stránkách klubu.

2. Informace o jednání s klubovými partnery
-

vyřizuje: Petr Kolář

-

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

-

jednání s ing. Jiřím Novotným, ředitelem FRAENKISCHE CZ s. r. o.

-

klíčoví partneři spokojeni s odváděnou prací členů sportovního klubu a
s dosahovanými výsledky.

3. Termín vánoční besídky a členské schůze
-

termín vánoční besídky pro trenéry a funkcionáře a drahé polovičky
v sobotu dne 15. 12. 2018 v 19.00 hodin v hospodě na hřišti

-

termín výroční členské schůze (v sobotu 5. 1. 2019 v 18.00 hodin
v hospodě na hřišti).

4.

Grantový program „Můj klub 2019“
-

termín zpracování žádosti do 31. 10. 2018

-

vyřizuje: Petr Kolář, František Fučík

5. Pokladní zpráva
-

vyřizuje: František Fučík

6. Ostatní
a. Jana Holešínská
i. příprava zábavného odpoledne Čas duchů aneb strašidelné párty
ii. v neděli 4. 11. 2018 v 14.00 hodin
iii. odpolednem bude provázet D.J. Ludvík
iv. chystání kulturního domu v pátek 2. 11. 2018 v 18.00 hodin
b. Oprava mušlí a světla v kabině hostů – Radek Salát
c. Dušan Koreš – doklady o zaplacení členských příspěvků
d. Milan Fila – 3 tréninkové jednotky na Bartušce - schváleno
e. Pavel Maruš – převoz dorostenců na zápas juniorky
f.

Petr Kolář – žádost o převod prostředků (Městys Okříšky)

g. termín příští výborové schůze v pátek 16. 11. 2018 od 19.30 hodin.

Zapsal: dne 19. 10. 2018
Petr Kolář v. r.
předseda klubu

