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

 

ze dne 21. září 2016  
Přítomni: 
  Irena Ráčková  …………………….. 

 

  Martin Polášek  …………………….. 

 

  Simona Kazdová  …………………….. 

    

  Jaroslav Kadur  OMLUVEN 

     

  Petra Polášková  …………………….. 

 
 

Pořad jednání:  1. Stížnost členů SkK Brno 

2. Příprava ČS 

3. Závody AT v Brně 

4. Vyhlášení SH – pozvánky a prezentace 

5. Různé 

6. Přijetí usnesení 

 

1. Stížnost členů SkK Brno 

Irena Ráčková podala informaci o tom, že dostala několik stížností od trenérů 

(dobrovolníků) a sportovců na trénink bocci dne 15. 9. 2016,stížnost se týkala 

především toho, že osoby v tělocvičně, které nebyly součástí tréninku narušovaly hru 

hlasitými projevy a najížděním do kurtu a na míčky. P. M. Polášek informoval členy 

VV, že v době tréninku jsme domluveni s výchovou týdenního stacionáře CK na 

společném užívání tělocvičny.  

  

2. Příprava ČS 

Informaci podala p. Irena Ráčková. Jednací a volební řád je připraven, prostor zajištěn, 

pozvánka je uveřejněna na webových stránkách klubu, nadále se pracuje na dodělání 

návrhu závěrečné zprávy. 

 

3. Závody AT v Brně 

Informaci podal p. Martin Polášek. Brněnské závody jsou kompletně připraveny, na 

závody se mimo jiné přihlášeny kluby ze Zlína, Pardubic a Olomouce 

 

     4. Vyhlášení SH 

         Informaci podala p. Irena Ráčková. Kompletní návrh pozvánek s programem a obálkou 

zpracovává člen SkK Brno p. Radek Procházka, p. Irena Ráčková tento návrh pošle členům 

PSH ke schválení. 

 

     5. Různé 

5.1. Informaci podala p. Irena Ráčková. Vyúčtování dotace z JMK jsou zpracované a 

odevzdané, připravuje se vyúčtování dotací MMB a MŠMT. 

5.2. Návrh podala p. I. Ráčková. Vzhledem k nečinnosti oddílu TPS a Závěsného 

kuželníku navrhuje jejich zrušení. 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 



5.3. Návrh podal p. M. Polášek. Vzhledem k zájmu sportovců o Nordic Walking navrhuje 

zařadit tento nový oddíl. Tento oddíl bude uveden do provozu na jaře 2017. P. M. Polášek 

zajistí: lektora, materiál a zájemce. 

 

Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

6. Přijetí usnesení 

VV SKK počtem hlasů 4 z 4 přítomných poté schválil souhrnné usnesení tohoto znění: 

 

VV SKK ukládá p. Ireně Ráčkové, aby: 

- Dopracovala výroční zprávu. 

- Namátkově navštěvovala tréninky   

- Rozeslat členům PSH návrh pozvánky a programu  

 

VV SKK ukládá p. Martinu Poláškovi, aby: 

- zajistil lektora, materiál a zájemce o Nordic Walking 

 

 

 

 

 

Po té bylo jednání VV prohlášeno za ukončené. 

 

 

 

 

 

Zapsal:                                                                                           Martin  Polášek 

 

 

Za správnost: Irena Ráčková, předsedkyně VV  


