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

 

Zápis z Členské sch ůze SKI Police nad Metují, z.s., 
která se konala dne 6.4.2018 v 18-23 hodin v přísálí Pellyho domů V Polici n/M 
Program: 

1. úvod 
2. zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 
3. zpráva o činnosti v zimní sezóně 2017/2018 
4. rezignace člena výboru Antonína Pohla 
5. volba nového člena výboru 
6. dotazy a bohatá diskuse 
7. fotoprezentace činnosti 2017/2018 

Schůze se účastnilo 27 řádných členů s právem hlasovat (podle článku B odst. 3 Stanov spolku) a 25 
hostů. 

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

Program byl schválen jednohlasně, pro hlasovalo 27 členů.  
 

2. Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2017 přednesl předseda spolku Jan Pohl. 
Zpráva byla schválena jednohlasně, pro hlasovalo 27 členů. 
 

3. Zprávu za sezónu 2017/2018 přednesl předseda spolku Jan Pohl. Zpráva byla informační, 
nebylo nutné její znění odhlasovat. Dále byli členové a hosté informováni o dalších plánech a 
aktivitách na letní sezónu 2018. Předseda poděkoval všem, kteří pomáhají při realizaci veškeré 
činnosti spolku. Poděkoval také sponzorům a městu za nejen finanční podporu. 
 

4. Člen výboru Antonín Pohl podal rezignaci na svoji funkci ve výboru spolku. Jeho rezignace byla 
jednohlasně přijata. Pro hlasovalo 27 členů. 
 

5. Dále bylo rozhodnuto, že doplňovací volba nového člena výboru se uskuteční korespondenčně. 
Volit mohou řádní členové (přihlášeni do 31.5.2018) dle platných Stanov spolku (články 3 a 5): 

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům: 
a) podílet se na řízení spolku  
b) účastnit se jednání členské sch ůze a hlasovat o jejích rozhodnutích , a to podle principu ustavení členské 
schůze; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na členské schůzi až po dovršení 18ti let, 
c) volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto 
právo až po dovršení 18ti let. 
 
5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové: 
a) řádně a včas platit p říslušné členské p říspěvky , jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností 
spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl 
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen 
 
 

6. Diskuse – diskutovalo se o závodní činnosti mládeže, organizaci při účasti na lyžařských 
závodech, o potřebě navýšení počtu trenérů, nutnosti proškolení trenérů a rozhodčích. 
 

7. Fotoprezentace činnosti za sezónu 2017/2018. Děkujeme Ondrovi Čálkovi za přípravu 
prezentace. 

 

Zapsala:  Helena Pohlová dne 10.4.2018 

Schválil:  Jan Pohl – předseda spolku 

Ověřil:   Miroslav Hornych 

  Josef Havlíček 


