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. 13/2018
ze dne 16. 11. 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni:

Zdeněk

Ryšavý,

Petr

Kolář,

Radek

Salát,

Jana

Holešínská,

Petr Kremláček, František Fučík
Omluveni:

Čeněk Heralecký

Hosté:

Dušan Koreš

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

1. Pokladní zpráva
2. Vyhodnocení akce Čas duchů aneb strašidelné party
3. Zimní příprava mužstev
4. Příprava výroční členské schůze
5. Nákup sítě za bránu
6. Pozvánka na členskou schůzi Sokola Stařeč
7. Ostatní

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

vyřizuje: František Fučík

2. Vyhodnocení akce Čas duchů aneb strašidelné party
-

vyřizuje: Jana Holešínská

-

prezentace klubu a účast – výborné

-

bez finančního přínosu

-

poděkování Janě za odvedenou práci a lidem, kteří ji pomáhali

-

půjdeme do druhého ročníku (organizovat v sobotu, v pozdější hodině)

3. Zimní příprava mužstev
-

dorost – zimní liga dorostu

-

ml. a st. žáci – turnaj v Lukách na Jihlavou

-

přípravky – okresní halová liga základen

-

muži 15. 2. 2019 17:30

Rakousko - SK Huhtamaki Okříšky (UT Třebíč)

23. nebo 24. 2. 2019 SK Huhtamaki Okříšky - Dobronín (UT Jihlavě)
2. nebo 3. 3. 2019 Stará Říše- SK Huhtamaki Okříšky (UT Jihlava)
10. 3. 2019 14:00

Budišov- SK Huhtamaki Okříšky (UT V.Meziříčí)

4.

Projednala přípravu výroční členské schůze (v sobotu 5. 1. 2018 v 18.00 hodin
v hospodě na hřišti)

5.

-

pozvánky a změna stanov - Zdeněk Ryšavý

-

rozdělení členské základny mezi členy výboru

-

řízením schůze pověřen Čeněk Heralecký

-

trenéři připraví zprávu za svá mužstva

-

hospodářská zpráva za rok 2018 – Franta Fučík

-

zprávu revizní komise – Karel Dokulil

-

zpráva za činnost klubu v roce 2018 – Petr Kolář

-

guláš – Jan Dokulil

-

mandátová komise: Petr Kremláček, Zdeněk Ryšavý a Radek Salát

-

zápis schůze: Petr Kremláček

-

pozvánky na OFS, KFS, Městys – Petr Kolář

Nákup sítě za bránu
-

vyřizuje: Radek Salát

-

před zahájením jarní části sezóny

6. Pozvánka na schůzi Sokola Stařeč
-

vyřizuje: Petr Kolář

7. Ostatní
a. schválení zrcadlového sálu pro žáky (Dušan Koreš)
b. výbor stanoví pro rok 2019 rozvojové cíle klubu
c. výbor předloží členské schůzi návrh na změnu stanov – příspěvky se
budou vybírat jednou ročně, vždy do 31. 3.

d. jarní sezóna začíná 23. – 24. 3. 2019
e. návrh Karla Dokulila – na přestavbu garáže pro travní sekačku
f.

termín příští výborové schůze v pátek 27. 12. 2018 od 18.00 hodin.

Zapsal: dne 16. 11. 2018
Petr Kolář v. r.
předseda klubu

