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

 

ze dne 2. května 2016  
Přítomni: 
  Irena Ráčková  …………………….. 

 

  Martin Polášek  …………………….. 

 

  Simona Kazdová  …………………….. 

    

  Jaroslav Kadur  ……………………. 

     

  Petra Polášková  …………………….. 

 
 

Pořad jednání:  1. Závody AT v Brně, v Bílině 

2. Pořízení nového vozidla 

3. Různé 

4. Přijetí usnesení 

 

1. Závody AT V Brně a v Bílině 

Informace podal vedoucí cvičitel p. Martin Polášek  

- 1.1 AT v Brně, 7.5.2016 přípravy probíhají bez problémů, z důvodů nízké účasti TJ/SK SH 

byly osloveny brněnské atletické kluby.   

- 1.2 AT v Brně, 9.5.2016, stejně jako v minulém roce jsme dostali pozvání na akci Pohár 

rozhlasu, kde se bude prezentovat užší výběr mladších atletů. 

- 1.3. AT v Bílině, 21. 5. 2016 doprava a doprovod ke sportovcům, zajistí p. Polášek 

- 1.4  AT Žabiňáček 25.5.2016 doprava a doprovod ke sportovcům, zajistí p. Polášek 

 

  

2. Pořízení nového vozidla 

  Informaci podala předsedkyně VV Irena Ráčková 

-  2.1 Koncem května bude na účet SkK Brno převedenen finanční příspěvek z ČfSH a dotace 

z JMK, po připsání částek na účet proběhne platba do salonu Opportunity a nové vozidlo 

převezme p. Martin Polášek.  

- 2.2 Přepis a pojištění nového vozidla zajistí firma Opportunity ve spolupráci se statutárním 

zástupcem SkK Brno. 

- 2.3 p. Ráčková zajistí bezplatný polep vozidla u firmy Reakce s.r.o.  

- 2.4 křest vozidla proběhne 9. 6. 2016 v 11:00 v Centru Kociánka v prostoru u garáží p. 

Ráčková zajistí pozvánky pro donátory, p. Polášek zajistí moderování celé akce  

 

 

3. Různé 

Požadavek vedoucího cvičitele p. Poláška  

- pro malý zájem zrušit kroužek šachu. 

 

Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

 



4. Přijetí usnesení 

VV SKK počtem hlasů 5 z 5 přítomných poté schválil souhrnné usnesení tohoto znění: 

 

VV SKK ukládá p. Ireně Ráčkové, aby: 

- Zajistila přepis, polep, pojištění a křest nového vozidla  

 

VV SKK ukládá p. Martinu Poláškovi, aby: 

- Zajistil dopravu a doprovody ke sportovcům na atletické závody v Brně a Bílině 

- Převzal nové vozidlo z autosalonu Opportunity 

- Zajistil moderování křtu nového vozidla  

 

 

 

Po té bylo jednání VV prohlášeno za ukončené. 

 

 

 

 

 

Zapsal:                                                                                           Martin  Polášek 

 

 

Za správnost: Irena Ráčková, předsedkyně VV  


