
SKI Police nad Metují, z.s. 
U Lesovny 111, 549 54 Police nad Metují, IČ 06431721 

 

Zápis z Členské schůze konané dne 5.6.2019 
od 19.30 hodin v restauraci U Lidmanů v Machovské Lhotě 

Schůze se účastnilo 16 řádných členů  dle přiložené prezenční listiny (z celkových 23 řádných členů) 
s právem hlasovat (podle článku B) odst. 3 Stanov spolku), další členové a hosté. 

Program: 

1. Úvod – zahájení schůze, schválení programu 
2. Schválení Zprávy o činnosti za rok 2018 a účetní závěrky 
3. Zhodnocení činnosti v sezóně 2018/2019 
4. Poděkování  
5. Finanční zdroje klubu a jejich využití  
6. Projednání a schválení výše členských příspěvků na rok 2020 
7. Dotazy a bohatá diskuse 

 
1. Předseda klubu přivítal členy i hosty, přednesl program schůze. 

Program byl schválen jednomyslně, 16 členů hlasovalo pro. 
2. Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2018 přednesl předseda spolku Jan Pohl. 

Předseda kontrolní komise Josef Havlíček ml. informoval o kontrole účetní závěrky, bez 
připomínek. 
Zpráva včetně účetní závěrky byla schválena jednomyslně, pro hlasovalo všech 16 
členů. 

3. Předseda Jan Pohl stručně zhodnotil sezónu 2018/2019, podrobná zpráva byla již přednesena 
na Posledním mazání 5.4.2019 v Suchém Dole. Kristýna Šretrová zhodnotila výkony SpS 
skupiny v zimní sezóně 2018/2019. 

4. Předseda poděkoval všem, kteří pomáhají při realizaci veškeré činnosti oddílu: rozhodčím, 
trenérům, servisu atd. Poděkoval také sponzorům a městu za finanční podporu a spolupráci s 
CKVS.  

5. Členové byli informování o zajišťování finančních zdrojů klubu na rok 2019 (dotace KHK – 
123 tis, Město Police nad Metují – 175 tis, SLČR – 150 tis., MŠMT - nevíme). 

6. Členské příspěvky na rok 2020 
Návrh předložený členem Jiřím Beranem:  
1200,- děti do 18 let, 800,- členové nad 18 let, 100,- členové nad 60 let. 
Hlasovalo: 10 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Návrh byl schválen dle stanov. Členské příspěvky jsou 
splatné 31.12.2019. 

7. Diskuse - témata: členské příspěvky v jiných klubech, možnosti sponzorství, počty dětí na 
soustředění, pořádané závody – organizace, hledání nových trenérů atd. 
Závěry diskuse: 

- Běh od pípy k pípě se v roce 2020 poběží opačným směrem, tj. start v Machovské Lhotě. 
Další ročníky se bude směr střídat, bude-li mít změna směru kladné ohlasy u závodníků.  

- v rámci Běžkových střed by bylo vhodné zařadit sprint (poznámka bratrů Jansových), vedení 
klubu bude řešit možnosti 

- Běh Broumovskými stěnami – pro rok 2019 ponechat startovné pro předem přihlášené 100,- 
Kč, pro přihlášky na místě startu 150,- Kč, v příštích letech startovné přiměřeně zvýšit.  

 

V Polici nad Metují 9.6.2019 

 

Zapsala: Helena Pohlová 

Schválil: Jan Pohl – předseda spolku 




