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Zahájení + Úvod + přítomnost
Restaurace
Stanovy
Trenéři mládeže
Hlášenky zápasů mládeže na jaro 2016
Hostování, přestupy
Licence trenérů
Úkoly
Závěr

Ad1) ‐ Slova se ujal předseda SK p. Konya a přivítal všechny na schůzi a přednesl
program, kterým se bude řídit schůze a všichni přítomní s ním souhlasili.
Přítomni byli předseda p.Konya, místopředseda p.Tipta, pokladník p.Kohout,
člen p.Mára, p.Jinoch (omluven zahr.dovolená).Dále byli přítomni p.Cmíral
pověřený sekretář SK a p.Pospíšil (člen revizní komise).
Ad2) Opět se projednávala restaurace a návrh pí.Sedlákové, který byl sepsán
trochu nešťastně, a způsobil u členů výboru SK nevoli nadále pokračovat ve
spolupráci. Návrh nájemce restaurace byl tedy zamítnut a 3mi hlasy,1 se zdržel
byla výpověď, která byla nájemci doručena již v listopadu schválena, s tím, že je
prodloužena do konce 31.1.2016. Výbor SK se ale ještě jednou sejde a bude
diskutovat o možném řešení.
Ad3) Stanovy – výbor se shodl, že již nic neuspěchá a stanovy, které nám byli
svěřeny, prostuduje a poté je zašle k registraci.
Ad4) Trenéři mládeže – výbor SK se shodl, že se připraví schůzka s trenéry
mládeže, a dohodne se postup jak zabezpečit jarní sezónu. Schůzka s trenéry
byla stanovena na 12.1.2016 od 19,00hod.
Ad5) p.Cmíral připraví hlášenky zápasů na jaro 2016, tak aby se jednotlivá
mužstva mohli navzájem doplňovat při mistrovských zápasech.
Ad6) Dále p.Cmíral dostal povolení k jednání se zástupci týmů, od kterých
máme svolení k přestupům a hostování. Jedná se o tyto hráče do mužstva
dospělých Petr Čáp hostování, Petr Ježek, Milan Stanislav.
Ad7) Výbor SK schválil a zaplatit školení nových trenérů licence „C“ p. Gróf,
p.Šrámek, a doškolení licence p.Čáha František.

Ad7) Úkoly – Stanovy ‐ prodlouženo do konce ledna 2016, seznamy členů SK
(všichni trenéři a vedoucí jednotlivých družstev – opět prodlouženo do konce
března 2016), dokončit převzetí funkce od minulého předsedy SK, vše provést
písemnou formou (p. Konya)‐ termín se upřesní, po vzájemné dohodě..
Ad8) Nový předseda ukončil ustavující schůzi výboru SK a stanovil datum schůze
výboru SK na 12. 1. 2016 od 19,00 hod.

