Sportovní klub hasiči Zlín
Přílucká 213, 760 01 Zlín

Zápis z valné hromady Sportovního klubu hasiči Zlín
konané dne 20.2.2015 ve Zlíně (restaurace Maja)
Přítomni: 45 členů z 93 registrovaných

Body jednání:
- zpráva o činnosti SK za rok 2014
- zpráva o hospodaření SK za 2014
- rozšíření členské základny
- volba nového výkonného výboru
- činnost na rok 2014
- volné návrhy, diskuze

Přednesení zprávy za rok 2014
Provedl prezident klubu Polčák Vítězslav – celá zpráva k nahlédnutí.

Seznámení s hospodařením za rok 2014
Provedla pokladník klubu Kattauerová Andrea.
Výše členských příspěvků se nezměnila a zůstává ve výši 300 Kč na člena.
Příspěvky lze uhradit do konce měsíce dubna tohoto roku u Martina Sladkého.
Před koncem tohoto termínu budou všichni členové vyzváni emailem.
Nově lze uhradit příspěvky i přímo na účet SK – do poznámky uvést svoje jméno a příjmení.
V návaznosti na platební nekázeň některých členů se vedení SK rozhodlo, že pokud nebudou
členské příspěvky uhrazeny do řádného termínu, bere se toto jako nezájem o další setrvání
v řadách SK. (toto neberte jako šikanu)

Přijetí nových členů
Valná hromada odsouhlasila přijetí dvou nových členů. Všichni přítomní členové byli pro.
Bártek Tomáš
Jmenovitě:
Haderka Jan
Kadlec Milan
Knapíková Magda
Oškrkaný Radek
Souček Petr

Aktuální členská základna
Pro rok 2015 máme 99 členů
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Návrhy akcí.
Bowling (U komína) – 3.dubna – Hubík (náhradní termín 10.dubna)
Cyklovýlet – 17.–19.dubna – Hrtús (Mikulov – Pálava)
Tenis Zlín – květen – směna A
XX. ročník MMF – 17.června
Dětský den dětí ve Zlíně – 26.června – směna A
Dvojboj v PS Uh. Brod – 27.července - Hrtús
Dračí lodě – srpen –Rušar (Skalička)
Výlet na kolech (tour de beer) – srpen – Dubjáková
Turnaj IZS v malé kopané – 18.září - Polčák (Sazovice)
Podzimní výšlap – Velký Kriváň – 3.října – Hubík (náhradní termín 10.října)
Přebor HZS ČR v lezení na obtížnost – 19.listopadu – Šarman (Zlín)
Turnaj ve stolním tenise Val. Klobouky – březen, duben

Granty na sportovní akce od ČHSF pro rok 2015
Žádost podaná na ČHSF, byly přislíbeny finance na pořádání jedné republikové akce.
- 20. ročník Memoriálu Františka Fraita - Provodov

50 osob - asi 12 000,-

Spolupráce mezi SKH Zlín a HZS ZLK
Spolupráce bude dle možností pokračovat také letos – přislíbeno panem ředitelem HZS ZLK.

Spolupráce mezi SKH Zlín a OSH Zlín
Také tato spolupráce bude pokračovat i nadále – přislíbeno předsedkyní OSH Zlín.

Nabídka firmy NUTREND
Nabídka firmy Nutrend na odběr výrobků se slevou 30 % je plně využívána.
Kontaktní osobou která zajišťuje distribuci i nadále zůstává Martin Sladký.
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Volné návrhy a diskuse
Členové SK mají možnost zapůjčení
nosič jízdních kol (4 kola) na tažné zařízení – info Hubík
párkovač (párky v rohlíku) – info Polčák V.
výčepní zařízení – info Soukup J. (servisní poplatek 100,-)
Proplácení startovného:
- akce pořádané SKH plně.
- ostatní akce (TFA, kola, rafty, atd.) max. 300,- na hlavu na jednotlivou akci.
(kolektivní sporty se rozpočítají dle počtu členů SK v týmu).
Pokud budou nejasnosti kontaktujte vedení SK.
Navrhnuto pořízení klubového oblečení – mikina. Bude řešeno po vyúčtování memoriálu FF.

Pro rychlejší přenos informací můžete provést aktualizaci svých emailu na adresu
xsladoch@seznam.cz

------------------------------Pavel Sladký, člen výboru

--------------------------------Vítězslav Polčák, prezident

