
SKI Police nad Metují, z.s. 

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

Zápis ze schůze VV 23.9.2021 

Schůze se konala U Lesovny 111 od 18h. 

Schůze se zúčastnili: 
Jan Pohl, Helena Pohlová, Miroslav Hornych, Nikola Řezníčková, Anna Beranová  
 
Program: 

 
1) Návrh odměn za 2.pol. 2021 
TRENÉR – 5000,- (každý pravidelně a zodpovědně fungující trenér) 
TRENÉŔI SPS – Jan Pohl + 10000,-, Jana Meierová + 5000,-) 
ADMINISTRATIVA, GRANTY  – 30000,- (Helena Pohlová) 
VEDENÍ KLUBU – 10000,- (Jan Pohl) 
SERVIS, SKLAD – 5000,- (Jan Pohl) 
SERVIS, SKÚTR – 2000,- (Jiří Černý) 

M. Hornych a Jiří Beran odměnu trenéra odmítli.  

O návrhu odměn bylo hlasováno: 5-pro, 0-proti. Návrh byl schválen. 

Mzdy budou vypláceny na základě smlouvy - DPP jako v loňském roce. Je to pro klub nejpřehlednější, 

nejprůhlednější v účetnictví a jen takto vyplacené odměny trenérům může klub proplatit z grantů. 

2) rozpočet na zbytek roku 2021 – JP informoval o příjmech a plánovaných výdajích do konce roku – 

podpora soustředění, nákup materiálu, mzdy. Rozpočet na rok 2021 je plánován jako vyrovnaný. 

3) informace z Krajské schůze ÚBD, která se konala na Horních Mísečkách 19.9.2021 (JP a HP) 
JP sdělil informace týkající se rozdělování peněz, které poskytuje úsek běžeckých disciplín krajského svazu 

lyžařů na činnost klubů. Dále informoval ohledně aktuální situace ve vedení běžeckého úseku SLČR. 

4) TRÉNINKOVÉ SKUPINY A VÝVOJ KLUBU 

Proběhla diskuse ohledně nového rozdělení tréninkových skupin od září 2021. Byly shrnuty důvody, které 

k tomu vedly. Myšlenka rozdělení klubu na „kondiční“ a „výkonnostní“ skupiny, která nebyla na trenérské 

schůzi přijata, má podporu u členů výboru a bude diskutována na dalších setkáních s trenéry.  

Opakovaně konstatujeme, že jsme na hranici možných kapacit. Další rozšiřování mládežnické členské 

základny by znamenalo zajistit chod klubu stálým pracovním úvazkem, což zatím není v plánu. Vzhledem 

k tomu, že klub nechceme takto profesionalizovat, ale ani nechceme klub uzavřít novým zájemcům, bude 

nutné nastavit určitá pravidla členství a získat nástroj k možnému zeštíhlení stávající základny.  

5) SOUSTŘEDĚNÍ 2021 
Naplánováno je podzimní soustředění v Trčkově – chata Perla a Luna. Zimní soustředění se plánuje podle 
sněhu (výběr 1. a 2. sk. Livigno 21.-28.11., 4.-6.+ výběr 7. sk. Benecko, 1., 2. a 3 sk. Trčkov 8.-12.12.). 
 
6) strojový park – v plánu je výroba žehličky svépomocí (ceny při nákupu se pohybují kolem 80 000,-) 

O servis skútrů se stará Jirka Černý.  

 

 

Termín příští schůze bude upřesněn. 
 
24.9.2021 v Polici nad Metují  
Zapsala: Helena Pohlová 
Schválil: Jan Pohl – předseda spolku  
 
 
 


