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Zápis ze schůze Výkonného výboru ze dne 19.6.2018 
Schůze se konala na Nebíčku u boudy v 18:10 – 19:45 h. 
Schůze se zúčastnili: Jan Pohl, Miroslav Hornych, Nikola Řezníčková, Helena Pohlová, Kristýna Šretrová 
 
Program: 

- Pravidla (zápis, témata) a termíny pravidelných schůzí VV 

Byly stanoveny pevné termíny schůzí VV – každé první úterý v měsíci, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Zápis provede Helena Pohlová. 
 

- Zodpovědnosti – funkce 

Jan Pohl – předseda spolku jako jediný zastupuje spolek dle stanov jako statutární zástupce. 
Helena Pohlová – ekonomka, má zodpovědnost za administrativu a finanční správu klubu. 
Kristýna Šretrová – hlavní trenér SpS 
 

- Informace: SpS, DPP – trenéři, rozdělení fin. podpory 

Členové byli seznámeni s fungováním SpS. Jan Pohl předložil návrh na rozdělení finančního příspěvku 
od SLČR na 1. pol. 2018 – 33 600,-Kč na podporu trenérů. Návrh byl jednohlasně schválen bez 
připomínek. Dohody o provedení práce budou dány trenérům k podpisu.  
 

- závody republikové pro starší žactvo 

O termínech závodů a plánech účasti informovala Kristýna Šretrová. Plány účastí na závodech a 
financování budou předmětem další schůze trenérů a vedení klubu, která bude co nejdříve vzhledem 
k nutnosti objednat ubytování. 
 

- Nastavení pravidel rozpočtování a vyúčtování soustředění (termíny, formulář) 

Rozpočty na jednotlivé krátkodobé akce bude provádět zodpovědná osoba (trenér), rozpočty společných 
klubových soustředění bude provádět Helena Pohlová a Jan Pohl. Byl předložen formulář, který bude 
sloužit pro vyúčtování soustředění a dalších akcí (především příjmů a výdajů v hotovosti). Platby za 
soustředění od rodičů budou přijímány na účet. 
 

- Soustředění léto 2018 

Kristýna Šretrová obdržela zálohu na stravu na cyklo LVT – 8500,- (17x500,-) 
Miroslav Hornych a Jan Pohl vytvoří plán stanů pro cyklo LVT. 
 

- Finance a sponzoři 

Helena Pohlová informovala o předběžně schválených dotacích. Jejich využití bude předmětem další 
schůze. Nikola Řezníčková informovala o možnostech získání sponzorů (fi Resl atd.). 
 
Termín příští schůze VV byl stanoven na 10.7.2018 na cyklo LVT v Jedovnici. 

 
 

20.6.2018 v Polici nad Metují 
Zapsala: Helena Pohlová 
Schválil: Jan Pohl – předseda spolku 
 


