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Zápis ze sch ůze Výkonného výboru ze dne 10.7.2018 
Schůze se konala na cyklosoustředění- Jedovnice, kemp Olšovec v 21:30 – 23:00 h. 
Schůze se zúčastnili: Jan Pohl, Miroslav Hornych, Nikola Řezníčková, Helena Pohlová, Kristýna Šretrová 
Hosté a trenéři: Matěj Brát, Pavel John, Jitka Pešinová, Jiří Beran, Jana Meierová 
 
Program: 

- Informace týkající se finan čních zdroj ů klubu, sd ělil Jan Pohl:  
1. fin. podpora SpS na 2. pol. 2018 a 1. pol. 2019 (celkem 126 312,-)  

Peníze je možné využít na ohodnocení trenérů a na činnost střediska (materiál, soustředění, závody). 
Vzhledem ke skutečnosti, že jedině tyto peníze lze čerpat i v roce 2019, bylo předběžně dohodnuto, že 
budou směřovány na financování účasti na republikových závodech v sezóně 2018/2019. Ohodnocení 
trenérů bude zajištěno z jiných zdrojů. 

2. dotace MŠMT (121 000,-) 
Peníze jsou určeny na činnost klubu v roce 2018, jejich využití se musí řídit podmínkami dotačního 
programu.   

3. dotace KHK   (283 000,-) 
Peníze jsou rozděleny na jednotlivé účely (6 účelů), do kterých jsou zařazeny konkrétní činnosti klubu 
(pořádání závodů, účast na závodech, podpora reprezentantů na RZ, podpora činnosti SpS a převážná 
část dotace směřuje do činnosti klubu).  
Za správnost využití a vyúčtování dotací má zodpovědnost Helena Pohlová a Jan Pohl. Návrh využití 
zdrojů předloží na příští schůzi Jan Pohl. 
 

- závody republikové pro starší žactvo a dorost 
O termínech závodů a plánech účasti informovala Kristýna Šretrová. Výbor odsouhlasil účast na všech 
třech víkendových RZ pro starší žactvo a U15 v počtu 12 dětí + 3 trenéři (servismani). Rezervaci 
ubytování domlouvá Kristýna Šretrová ve spolupráci s Janou Michlovou. Nutné je zajistit kvalifikovaný 
doprovod pro mazání lyží. 
Účast na závodech pro dorost řeší Matěj Brát, navrhuje min. 2 závody, z nichž jeden je společný i pro 
kategorii U15 (Boží Dar 8.-10.3.) 
 
 
Termín příští schůze VV byl stanoven na 7. 8. 2018 v 18:00. 
Pozváni budou také trenéři, kteří se účastní LVT – Žďár nad Sázavou. 

 
 

17. 7. 2018 v Polici nad Metují 
Zapsala: Helena Pohlová 
Schválil: Jan Pohl – předseda spolku 
 


