
Zápis schůze VV SkK Brno z. s., konané dne 15. 4. 2015 
 

 

 

Přítomni: 

  Irena Ráčková  …………………….. 

 

  Martin Polášek  …………………….. 

 

  Simona Kazdová  …………………….. 

    

  Jaroslav Kadur  …………………….. 

     

  Petra Tichá   …………………….. 

Host:  

  Jana Princová  …………………….. 

   

 

Program: 
1. Stanovit pevné termíny VV SkK 

2. Boccia Teplice, seznam hráčů doprovodů a placení řidičů 

3. Průběh návštěvy nového pana primátora, rozdělení úkolů pro VV 

4. E-mail dotazy od L. Lačňáka 

5. Schůzky s K. Vašíčkem, s vedením CK, se starostkou MČ Královo Pole  

6. stanovení výplatních termínů  

 

1. Schůze VV skK Brno - se budou konat pravidelně každý druhý čtvrtek 

od 19,30 hod. na předem určeném místě. 

Pro: 5 proti: 0 Zdržel se : 0 

 

2. Seznam hráčů a doprovodů  
viz. Příloha (návratka), řidičům bude uhrazena strava na akci.  

 

Pro: 5 proti: 0 Zdržel se : 0 

 

3. Průběh návštěvy nového pana primátora a náměstkyně primátora 
Přítomni budou členové VV, revizorka, a sportovci ze zástupců boccistů a 

atletické přípravky.  Setkání proběhne v tělocvičně CK  

Úkoly:  Polášek – zajistí z STD CK, dva dary, prezentace 2014. 

    Ráčková – plán roku 2015, zajištění záštity na bocciu, kterou 

SkK Brno pořádá ve dnech 14. – 15. 11. 2015  

    Tichá – představení spolupráce SkK Brno s CK 

    Kazdová – představení sportů  

    Kadur – představení spolupráce SkK Brno se zástupci rodičů 



4. E-mail s dotazy od L. Lačňáka  

Irena Ráčková rozešle všem členům VV návrh odpovědí na dotazy L. 

Lačňáka po vyjádření všech členů se odpověď odešle žadateli. 

5. Úkoly: Irena Ráčková zajistí schůzky s výše jmenovanými v co 

nejbližším termínu. 

6. výplatní termíny z účtů SkK Brno – revizorka SkK Brno Jana Princová 

doporučuje stanovit výplatní termíny na každý 15 a 25 den v měsíci. 

V případě, že vyjdou tyto dny na sobotu nebo neděli výplatní den bude 

v pátek. V případě mimořádné urgentní platby i v jiný den. 

 

Pro: 5 proti: 0 Zdržel se : 0 

 

 

 

 

     Zapsal:             Schválil: 

Martin Polášek        Irena Ráčková 

 


