
Zápis z jednání Výkonného výboru SK Kociánka Brno, z.s. 

 

ze dne 4. dubna 2016  
Přítomni: 
  Irena Ráčková  …………………….. 

 

  Martin Polášek  …………………….. 

 

  Simona Kazdová  …………………….. 

    

  Jaroslav Kadur  ……………………. 

     

  Petra Polášková  …………………….. 

 

 
Pořad jednání:  1. Vrácení vozidla VW do ČFSH 

   2. Tréninky na stadionu PP  

   3. Různé 

   4. Přijetí usnesení 

 

 

l. 

Informaci podala předsedkyně VV Irena Ráčková.  

Vozidlo VW bylo poskytnuto darem od ČFSH. V současné době je minimálně využíváno, 

neboť nesplňuje požadavky, které pro SKK potřebujeme (nemožnost transportu sportovců – 

vozíčkářů jako spolucestujících). 

Vozidlo bude vráceno ČFSH zpětně darem s tím, že ČFSH přislíbil finanční příspěvek na 

pořízení nového vozidla, které bude splňovat všechny požadované parametry.  

Zbývající peníze na pořízení nového vyhovujícího vozidla budou zajištěny z dotace, o kterou 

jménem SKK žádali Irena Ráčková a Martin Polášek. 

S tímto postupem souhlasí 5 členů VV (100% souhlas) 

 

 

2. 

Sportovci SKK mají možnost využít ke svým tréninkům stadion PP. Volné kapacity 

stadionu byly již SKK sděleny. Tréninků se zúčastní sportovci (s doprovodem) a jejich 

trenéři. 

 

 

3. 

Irena Ráčková informovala přítomné členy VV, že dne 4. dubna 2016 p. Martin 

Polášek převzal veškeré účetní doklady, materiály a další dokumentaci, která vznikla 

v souvislosti s vedením účetnictví SKK u interní účetní AUDIT - Daně s.r.o, se kterou byla 

ukončena spolupráce. U těchto převzatých dokumentů byla provedena kontrola jejich úplnosti 

a byl pořízen jejich soupis. Tyto budou následně předány nové smluvní účetní, která pro SKK 

bude externě provádět účetní práce. 

 

V květnu 2016 proběhnou atletické závody – byly na ně natištěny pozvánky a tyto 

budou rozeslány. 



Dne 29. 4. 2016 ČFSH organizuje v Dubí vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce. Mezi 

vyhodnocenými je i zástupce SKK – nutno zajistit jeho účast. 

 

 

4. 

VV SKK počtem hlasů 5 z 5 přítomných po té schválil souhrnné usnesení tohoto 

znění: 

 

VV SkK ukládá p. Ireně Ráčkové, aby: 

- zajistila uzavření smlouvy mezi SkK a ČfSH, následný přepis vozidla a výpověď 

pojistné smlouvy 

 

VV SkK ukládá p. Martinu Poláškovi, aby: 

- zajistit k datu předání a převzetí řádný technický stav vozidla vč. převáděné výbav 

- zajistit rozpisy tréninků pro jednotlivé sportovce a jejich doprovody z hlediska 

přislíbené kapacity – tj. v jednotlivých dnech, hodinách a podle druhů sportu a tyto 

předá na vědomí trenérům a sportovcům 

- odeslat pozvánky na atletické závody podle běžného seznamu účastníků a přizvaných 

návštěv 

 

VV SkK ukládá p. Ireně Ráčkové a p. Martinu Poláškovi, aby: 

- zajistili finanční zdroje na pořízení nového vozidla, které bude splňovat požadavky 

SkK a to jak z příspěvku ČfSH, tak z uvolněné účelové dotace, o kterou bylo již 

požádáno 

- zajistit účast vyhodnoceného sportovce SkK na akci v Dubí dne 29. 4. 2016  

 

 

Po té bylo jednání VV SkK prohlášeno za ukončené. 

 

 

Zapsal:        Martin   P o l á š e k 

 

 

 

 

Za správnost: Irena Ráčková, předsedkyně VV 


