
Zápis schůze VV SkK Brno z. s., konané dne 19. 3. 2015 
 

(Členové VV se podpisem zavazují, že nebudou vynášet informace ze schůze)  

 

Přítomni: 

  Irena Ráčková  …………………….. 

 

  Martin Polášek  …………………….. 

 

  Simona Kazdová  …………………….. 

    

  Jaroslav Kadur  …………………….. 

     

  Petra Tichá   …………………….. 

   

 

Program: 
1. volba předsedy  

2. místo soustředění Vísky u Letovic – Hodonín u Kunštátu 

3. strava na akcích ČFSH (jedná se hlavně o víkendový závod v boccii) 

4. prezentace SkK Brno z.s. na akci Centra Kociánka – Dobrý den Kociánko 

5. smlouva o spolupráci  

6. různé 

 

 

 

1. Volba předsedy 

Do funkce předsedy byli navrženi:   

     Irena Ráčková 

         Pro: 4   proti: 0  zdržel se: 1 

 

 

Irena Ráčková byla zvolena do funkce předsedkyně SkK Brno z. s. 

 

2. místo soustředění Vísky u Letovic – Hodonín u Kunštátu 

 

členové VV rozhodli: v případě zhodnocení nestátních finančních prostředků 

v ČFSH a příspěvku sportovce  2 000 ,- proběhne soustředění ve Vískách u 

Letovic. Konečné rozhodnutí a potvrzení místa soustředění bude na další schůzi 

VV 9. 4. 2015 ve 20:00  

úkoly: I. Ráčková zjistí celkový rozpočet a finanční možnosti. 

 

 



3.  strava na akcích ČFSH (jedná se hlavně o víkendový závod 

v boccii)  
Hráči si stravu hradí sami, řidičům a asistentům (1 hráč – 1 asistent) finančně 

vypomůže SkK Brno 

 

Pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

4. prezentace SkK Brno z.s. na akci Centra Kociánka – Dobrý den 

Kociánko 

 

SkK Brno z. s. využije nabídky CK a  připravíme stánek s prezentací klubu  

 

Pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

 

úkoly: M. Polášek bude na přípravách komunikovat s CK   

 

5. smlouva o spolupráci 

 

smlouvu dále bude řešit I. Ráčková a M Polášek s vedením CK 

úkoly: M. Polášek zajistí schůzku na pátek 27. 3. 2015 u ředitele CK 

 

6. různé 

 

6.1. stanovy 

úkoly:   I. Ráčková zajistí schválení stanov u Krajského rejstříkového soudu 

v Brně. 

6.2 .   nábor sportovců 

Irena Ráčková informovala o formě náboru sportovců (cyklistika, atletika, 

lukostřelba a šachy) 

 

 

 

 

     Zapsal:             Schválil: 

Martin Polášek        Irena Ráčková 
 


