
SKI Police nad Metují, z.s. 

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

 

Zápis ze schůze VV 13.12.2022 

 
Schůze se konala v Divadelním klubu od 18h 
Schůze se zúčastnili: 
Jan Pohl, Helena Pohlová, Kateřina Brátová, Jiří Beran, Ivana Havlíčková  
 
 

Body schůze: 

- Vánoční trénink 20.12. na Nebíčku (15:30 – 16:30) 
- Trenérská besídka 28.12. u Pavlíny Fulkové v 19h 
- Vyúčtování ples: zisk 11 tis. 
- Vyúčtování zimního soustředění Benecko (31 dětí, 7 trenérů) – celková dotace klubu 17800,-, dotace 

na dítě a den 191,- 
- Vyúčtování zimního soustředění Livigno (11 dětí, 2 trenéři + 2 servis) – celková dotace klubu 14700,-, 

dotace na dítě a den 191,- 
- Plánovaný nákup skútru – výdaj 70 000,- byl schválen všemi členy VV, pověřen nákupem je Jan Pohl, 

prodejce aktuálně vyhlídnutého skútru bohužel v současné době inzerát stáhl 
- Termínovka SP 2023 – návrh Tomáše Čady – termíny závodů, které organizujeme, budou upraveny 

dle našeho závodního kalendáře, s Tomášem Čadou bude termíny řešit Jan Pohl 
- Na dotaz Jiřího Berana zrekapitulovala Helena Pohlová způsoby jednotlivých plateb členů:  

- soustředění – na účet  
- objednané vybavení – hotově (nebo po dohodě na účet) 
- objednané klubové oblečení – hotově 
- půjčovné – hotově 
- členské příspěvky – na účet, v případě potřeby dokladu pro pojišťovnu HOTOVĚ 
Platby v hotovosti jsou vyžadovány z důvodu zjednodušení administrativy a přehlednosti přijatých 
plateb. Všechny příchozí platby jsou evidované na účtu nebo v pokladně.  

- Dotaz ohledně polepu soukromého vozu logem SKI Police vysvětlil Jan Pohl – plán vznikl již před 3-4 
lety, realizace proběhla bohužel až na podzim 2022. Důvodem je reprezentace klubu především na 
závodech, soustředěních a dalších akcích spojených s činností klubu (školení, schůze, valné 
hromady apod.). Polepy jsou umístěny na soukromém autě vzhledem k tomu, že klub žádné vozidlo 
nevlastní a jeho nákup neplánuje. 

- Jan Pohl informoval, že využil nabídku odprodeje kolečkových lyží od SLČR: 4x Swenor Skate a 8x 
Swenor Alutech Classic, celkově v ceně 39 200,-. Nákup bude realizován v lednu 2023. 
 

 

 

Termín příští schůze: úterý 3.1.2023 
 
 
 
 
 
17.12.2022 v Polici nad Metují  
Zapsala: Helena Pohlová 
Schválil: Jan Pohl – předseda spolku  
 
 


