
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 
konané dne 11. 12. 2019 

Přítomni: Petr Cáp, Pavel Dittrich, Zdeněk Dusil, Věra Duchoslavová, Michal Kubín, Dana 
Kubínová, Zdeňka Machková 

Omluveni: Růžena Dítětová 
Neomluveni: - 
Hosté: Leoš Dušek – softball 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze:  
 Zálesáci – nedodali svoji představu o placení pronájmu – naše je 2400,-/rok,  
 softball klíče předal,  
 členské příspěvky jsou již všechny, které mají být,  
 plachty na beach volejbal položeny,  
 cedule MŠMT a MMHK vyrobeny,  
 čerpadlo zazimováno,  
 Cáp předal zapůjčené klíče, Dittrich – úkol trvá 
 datová schránka zařízena. 

2. Buňky pro softball – podána žádost, z MMHK poslali dodatek smlouvy, ale zcela 
nevyhovující – museli bychom pořídit na své náklady buňky, přivézt je, nainstalovat  
elektřinu, pak používat možná pár měsíců a po zahájení stavby tělocvičny opět na své 
náklady odvézt. Výbor navrhl na softbalové turnaje dát k dispozici buňky na volejbal – 
bude se řešit operativně po dohodě obou stran.  

3. Výběrové řízení na tělocvičnu – Dusil informoval, že do konce prosince má být vybrán 
stavitel (v půlce listopadu bylo 5 zájemců). 

4. Machková informovala o školení v Praze – vše proběhlo v pořádku. 
5. Grant na údržbu – softballisté poslali požadavek na materiál, opravu traktůrku, 

zapůjčení válce a míchačky, DPP, dále máme požadavek na prořez stromů, odvoz listí, 
nákup antuky, traverz a barev – podklady připraví Dittrich a celý grant vypracují Kubín, 
Cáp, Dittrich, (dotaz na MMHK jak v případě převodu na město Kubínová). 

6. Návrh starostky na odměnu 1000,- pro Dittricha a Dusila za vyřešení elektriky, vody, 
zaměření atd. v areálu - odsouhlaseno výborem. 

7. Kubín navrhl, aby sokol zaplatil členský příspěvek J. Rejentové, která se hodně 
angažuje při vyplňování grantů - odsouhlaseno. 

8. Kubín požádal o co nejrychlejší vyúčtování grantu Můj klub 2019 (zajistí Kubínová, 
Duchoslavová). 

9. Kubínová připraví dodatek smlouvy se Zálesáky.   
10. Příští schůze – mimořádně 3. středu, tj. 15.1. od 18,00 v Centru pro zdravotně 

postižené ve Věkoších. 
 
Zapsala: Kubínová 


