
SKI Police nad Metují, z.s. 

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

Zápis ze schůze VV 28.3.2021 

Schůze se konala U Lesovny 111 od 17h. 

Schůze se zúčastnili: 

Jan Pohl, Helena Pohlová, Miroslav Hornych, Nikola Řezníčková, Anna Beranová 

 

Program: 

1) PŘÍJMY 2021 
V současné době víme, že dostaneme na rok 2021:  
223 835,- od MŠMT – na činnost (cokoli i mzdy) 
191 700,- od města – na činnost 
9 800,- od města – na pořádání závodů v 1.pol. 
90 460,- SLČR (MŠMT) – na činnost SPS, musí se vyčerpat v 1. pololetí!! mělo by se využít především na 
mzdy trenérů, vybavení a můžeme využít na soustředění (pokud bude na jaře) 
100 000,- členské příspěvky 
Celkem 615 795,- 
Požádáno je o krajské dotace, o kterých se ještě nerozhodlo. 
 
M. Hornych navrhl snížení členských příspěvků mládeže na rok 2022 vzhledem k omezené činnosti klubu 
během podzimu 2020 a zimní sezóny 2021. K návrhu proběhla diskuse. VV se usnesl, že na příští Členské 
schůzi nedoporučí snížení. 
 
2) Návrh odměn za 1.pol. 2021 
TRENÉR – 5000,- (každý pravidelně a zodpovědně fungující trenér – 10x) 
TRENÉR – 2000,- (pomocný trenér - 3x) 
TRENÉR SPS – 15000,- (Kristýna Šretrová) 
ADMINISTRATIVA, GRANTY  – 30000,- (Helena Pohlová) 
VEDENÍ KLUBU – 10000,- (Jan Pohl) 
SERVIS, SKLAD – 5000,- (Jan Pohl) 
SERVIS, SKÚTR – 2000,- (Jiří Černý) 

REKONSTRUKCE BUNĚK – 2000,- (Pohl, Hornych, Černý) 

M. Hornych se odměny za pomoc s rekonstrukcí buněk vzdává. 

M. Hornych navrhl odměnu pro odcházející K. Šretrovou. Členové schválili jednorázovou odměnu 10.000,-. 

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. 

3) SEZÓNA 2020/2021 

Závody Po KHK byly na podzim dvoje (Mísečky, Trutnov). Jinak žádné. Na sněhu jsme trénovali dva měsíce 

naplno. Tréninkové volno v dubnu bude téma na schůzi trenérů, kterou chceme svolat co nejdříve. 

4) TRÉNINKOVÉ SKUPINY 

Naplno funguje 6 skupin. Matějova skupina se přirozeně rozpadla a členové trénují individuálně.  

Do 1. skupiny místo Katky Beranové doufáme nastoupí Ivana Kleinová (přítelkyně Pepy Havlíčka). Od 4. 

skupiny se asi postupně vzdálí Anička Beranová, ale bude nablízku. 

Na konci školního roku odchází z 6. skupiny Krystýna. Skupinu převezme Jana Meierová, která již aktivně 

plánuje letní soustředění a další tréninkovou a závodní sezónu. 

Pokud by se nám na novou sezónu (květen 2021 – duben 2022) hlásili noví členové, bude potřeba z řad 

rodičů najít pro ně trenéra. Téma pro trenérskou schůzi. 

5) ZÁVODY 

Zatím plánujeme všechny běhy jako obvykle. Uvidíme, co se povede udělat. 

6) SOUSTŘEDĚNÍ 2021 

V plánu jsou jarní soustředění v květnu: 6.sk (Deštné, zázemí Skuhrováků), 2.- 5. sk (Perla – Orlické Záhoří, 

máme rezervaci), a letní v srpnu: 6. sk (možná Areál Vesec Liberec), 1.- 5. sk (Žamberk chatky, rezervace). 



7) POSLEDNÍ MAZÁNÍ, ČLENSKÁ SCHŮZE 
Akce budou plánovány s ohledem na aktuální covidovou situaci.  
Členská schůze se uskuteční v Machovské Lhotě u Lidmanů po závodě Od Pípy k Pípě (2. nebo 9.6.). Rádi 
bychom na schůzi poděkovali odcházející Kristýně. 
 

Termín příští schůze bude upřesněn. 

 

29.3.2021 v Polici nad Metují  

Zapsala: Helena Pohlová 

Schválil: Jan Pohl – předseda spolku  

 

 

 


