Zápis z jednání VVBOK

datum: 25.9.2012
přítomní: T.Čada, M.Machalínek, L.Šebesta, D.Mezihoráková; omluven: R.Koudela
zapsal: T.Čada
zkratky
BOK - basketbalový oddíl Kyjov
VVBOK - výkonný výbor basketbalového oddílu Kyjov
OP - organizační pracovník

1) Příští jednání se bude konat v úterý 23.10.2012 od 17:30.

2) VVBOK vyhodnotil turnaj TUBANAK jako potřebnou a přínosnou akci a vyslovuje poděkování
M.Machalínkovi a J.Štěpánkovi za úspěšný průběh.

3) VVBOK odsouhlasil hostování a přestupy hráček do a z Frisca Brno. Tuto sezónu 2012/2013
budou hostovat 2 hráčky z Kyjova (Holešínská, Bubeníková) do U17 Brna a jedna hráčka Brna
do U19 Kyjova (Mlčochová), dále 3 hráčky (Monteiro, Matějů, Pražáková) přestoupí z Brna do
týmu žen Kyjova. Tyto kroky nebudou nijak zpoplatněny.

4) VVBOK rozhodl o nákupu balónů z dotace kraje, 4xč.6 a 6xč.7 (vyřizuje L.Šebesta). Další balóny
8xč.5 a 4xč.6 budou pořízeny na základě nabídky ČBF (vyřizuje M.Machalínek).

5) VVBOK schválil nákup balančních podložek a dresů pro muže a KU19 z dotace kraje (vyřizuje
L.Šebesta).

6) VVBOK schválil platnost rozvrhu tréninků do konce října 2012.

7) VVBOK dále naléhavě hledá trenéra (především pro pokrytí zápasů) pro tým U14 žákyně
mladší. Dosud oslovení trenéři z různých důvodů odmítli.

8) M.Machalínek připraví na listopadové jednání finanční přehled hospodaření k datu 31.10.2012.

9) VVBOK odsouhlasil výši úhrady za pronájem tělocvičny za ZŠ Újezd. D.Mezihoráková připraví
k podpisu smlouvu.

10) T.Čada zjistí podmínky a možnosti upoutávky na zápasy v letáku „Kam v Kyjově“ a v TV
Slovácko.

11) T.Čada zajistí opravu kompresoru na huštění balónů.

12) VVBOK navrhuje R.Koudelu jako kontaktní osobu pro zajištění tiskový zpráv ze zápasů. Bude
blíže projednáno na nejbližším jednání.
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13) T.Čada projedná s městským odborem požadavek na umístění a design skříně pro poháry.

14) L.Šebesta zajistí výrobu plakátů s rozvrhem zápasů a umístění v Kyjově.

15) T.Čada a L.Šebesta předloží návrh na pořízení barevné tiskárny.

16) L.Šebesta připraví ke schválení návrh nákupu potřeb podle požadavků trenérů.

