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

Zápis ze schůze VV a trenérů - 13. 3. 2019
Schůze se konala v restauraci Ostaš od 17h.
Schůze se zúčastnili: Jan Pohl, Helena Pohlová, Kristýna Šretrová, Miroslav Hornych, Marie
Hornychová, Nikola Řezníčková, Kateřina Boučková, Pavel John, Andrea Michálková
Omluvena: Jana Meierová, Kateřina Brátová

Program:
- konec sezóny: poslední mazání, členská schůze
Termín posledního mazání je stanoven na pátek 5.4. Dětská část proběhne venku v 16-18h.
Dospělí se sejdou v 19h v restauraci v Suchém Dole.
Pozvánka na členskou schůzi s termínem bude rozeslána mailem všem řádným členům. Termín
bude upřesněn.
- tréninkové volno
Volno probíhá v měsíci dubnu, podrobné informace přesné termíny tréninků a akcí jednotlivých
skupin jsou v záložce kalendář na internetových stránkách.
- jarní soustředění
2. a 3 . skupina jede v termínu 3.-5.5.2019 – místo bude upřesněno
4. skupina – 8.- 12.5.2019 – Brendy – informace na www stránkách
- klubové oblečení Gasso x Vella
Na základě zjištěných finančních podmínek firmy Vella jsme se rozhodli výrobce neměnit a
nechat stávajícího dodavatele GASSO. Je potřeba počítat s delší dodací lhůtou cca 4-6 týdnů,
popř. až 8 týdnů. Klubový ceník je k dispozici na www stránkách. Helena Pohlová s vedením
GASSA komunikuje a řeší jarní objednávku (termín do 31.3.2019)
- začátek nové sezóny - nábor nových dětí
Nové děti ročník 2013 budeme přijímat od září 2019 a to pouze v případě, že najdeme pro
novou skupinu zodpovědné trenéry.
Přijímání nových dětí do již stávajících skupin je na uvážení a rozhodnutí konkrétního trenéra.
V současné době jsou ale skupiny více než naplněny, proto lze přijmout nového člena pouze ve
výjimečném případě.
- skladovací a mazací prostory
Plánovaný je nákup nebo zapůjčení dvou stavebních buněk (podle finančních možností klubu).
Buňky budou umístěny na pozemku Martina Pohla.
- výdaje – rozpočet na rok 2019
Reálný rozpočet bude moci být vytvořen až po schválení žádaných dotací.
V současné době jsou jisté peníze od města Police nad Metují a na 1. pol. od Svazu lyžařů
(celkem cca 260 tis.) Výdajové priority jsou: lyžařský materiál, závody, cestovné.
Schůze VV
- zveřejňování zápisů ze schůzí
Členové VV odsouhlasili zveřejňování zápisů ze schůzí na www stránkách.
- Zpráva o činnosti a finanční zpráva
Členům byla předložena pracovní verze účetní výsledovky za rok 2018 k nahlédnutí. Závěrečnou
zprávu o činnosti sestaví předseda klubu, účetní uzávěrku paní účetní Katka Janáková.
Obě zprávy budou předloženy VV a kontrolní komisi. Následně všem řádným členům, kteří by ji
měli na Členské schůzi schválit. Zprávy budou následně zveřejněny na www stránkách.
K projednávaným bodům probíhala diskuse.
Termín příští schůze bude upřesněn.
20. 3. 2019 v Polici nad Metují
Zapsala: Helena Pohlová
Schválil: Jan Pohl – předseda spolku

