
SKI Police nad Metují, z.s. 

U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují, IČ 06431721 

 

Zápis ze schůze Výkonného výboru  

ze dne  11.1.2019  
Schůze se konala v boudě na Nebíčku od 18h do 19:30h. 

Schůze se zúčastnili: Jan Pohl, Helena Pohlová, Kristýna Šretrová, Miroslav Hornych 

Omluvena: Nikola Řezníčková 

 

Program: 
1) Podané žádosti o dotace na rok 2019: 

MŠMT – 143 000,- maximální částka, o kterou jsme mohli zažádat. 
Město Police – 190 000,- určeno na činnost klubu, 7 000,- na pořádání závodů v I. pol. 2019. 
KHK – 200 000,- na činnost klubu, maximální částka, o kterou jsme mohli zažádat, 78 000,- na 
pořádané závody. 
Celkem 533 000,-, o které jsme požádali, výsledky budou jasné až v průběhu roku. 
Prostřednictvím Svazu lyžařů ještě obdržíme od MŠMT 80 000,- na činnost SPS. Z těchto peněz 
bude financována účast na republikových závodech. 
 
Předpokládáme, že finanční přehled za rok 2018 bude k dispozici během února po dohodě s paní 
účetní. Z něho pak budeme moci udělat předběžný rozpočet na rok 2019. 
 

2) Závody - organizace účasti na závodech 
- účastníci republikových závodů se budou podílet příspěvkem na jídlo částkou 150,-/den 

uhrazenou na účet 
- přihlašování na víkendové závody bude na stránkách ukončeno vždy ve středu do 20h 
- při plánování účasti na závodech bude brán zřetel na ekonomickou stránku celé akce, tj. 

adekvátní počet dospělých (trenéři, servis lyží), nezbytný počet aut apod. 
(klub je povinen se chovat hospodárně) 
 

3) Cestovné 2019 
- cestovné – rodičům bude vypláceno za nahlášené cesty (mailem) na konci sezóny 

v dubnu, pak na konci léta a na konci roku 2019 
- cestovné – trenérům bude vypláceno na základě vyplněných vzorových formulářů 1x za 

3 měsíce, nebo po dohodě 
 

4) Soustředění LVT 
Objednáno ubytování v Mostku na poslední týden v srpnu 24. - 31. 8. 2019, bude uhrazena 
záloha. 
 
 

K projednávaným bodům probíhala diskuse.  
Termín příští schůze bude upřesněn mailem. 

 
15.1.2019 v Polici nad Metují  
Zapsala: Helena Pohlová 
Schválil: Jan Pohl – předseda spolku  


