
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Pouchov
        konané dne 17.8. 2022

    

Přítomni: Cáp, Duchoslavová, Jakubcová, Kubín, Kubínová, Machková, Wolgner, Dušek, Kouba

Omluveni: Vachková, Pruknerová
    

1. Kontrola zápisu z minulé schůze: buňky a tabule so/ballu – jak se dohodli s ev. Předáním TS? - 

trvá , potvrzen rozvrh hodin na následující školní rok – malé úpravy MG a so/ballu opro8 

původnímu požadavku, venkovní tréninky OK – nepřekračovat domluvené hodiny, opékání u 

so/ballu – trvá, Hýbeme se hezky česky – letos jsme se „pochlapili“ – uvidíme na podzim, jak 

dopadneme, příspěvky – bod 2, prodej – pár lidí se ozvalo, dveře u skládku opraveny, brigády 

– je to slabší u volejbalu mužů a žen A, kapsy na letáky – přiveze Cáp.
    

2. Odsouhlaseno navýšení příspěvků ze stávajících 700,- na 900,-  (do 18 let a nad 65 let) a z 

1000,- na 1200,- pro ostatní hlavně v souvislos8 s navýšením energií. Příspěvky uhradit 

nejpozději do 15.10. 2022 na další rok, možno pla8t hotově i na účet, platba možná i půlroční 

formou.
    

3. So/ball – muži doplaH příspěvky za letošní rok nejpozději do konce srpna, v případě 

nezaplacení neproběhne turnaj 4.9. 2022.
    

4. Akce Hýbeme se hezky česky – cvičení rodičů s dětmi, hlasování přineslo 1. místo a 15 000,- 

pro Sokol Pouchov, pokračuje od 1.9. 2022 – 27.9. 2022, možnost získat další peníze.
    

5. Grant za minulý rok 250 000,- - nájemné připsán na účet, další grant ze sportovní agentury by 

měl dorazit v nejbližší době.
    

6. Zažádáme o grand na pořádání so/ballového turnaje – předpoklad duben, konkrétní datum 

bude upřesněno později.
    

7. Všechny oddíly si přichystají do 31. 8. 2022 letáčky na nábor nových členů a předají M. 

Kubínovi. Prezentovat se budou 11.9. 2022 na Slavii na akci Den náboru.
    

8. Veškeré tréninky končí 5 minut před koncem svého času – řídit se bude podle hodin v hale – 

zajisH trenér či hlavní cvičitelka (kvůli přestavění nářadí).
    

9. L. Dušek poptá sponzoring VAK – viz minulá sezóna.
    

10. Odsouhlasen požadavek na vklad volných finančních prostředků – 300 000,- na termínovaný 

účet – V. Duchoslavová zjisH k jakému bankovnímu ústavu je dát.
    

11. Buňky (sklad a šatny) – řeší volejbal a so/bal – ponechat nebo předat městu, jednání obou 

oddílů se zástupcem TS.
    

12. Spoluúčast na nájemném zvýšena z 15% na 20% - ze strany města.
    

13. Formou dražby proběhl prodej nadbytečného materiálu členům – zahradní traktor 3500,-, 4 

medicinbaly – ks za 100,- - 150,-, lavička 100,-, k prodeji zůstává 1 lavička, skříň a nářadí. Vše 

vyfoceno na našich webových stránkách.
    

14. Sportovní oddíly začínají 1.9. 2022, všestrannost 12.9. 2022.

    

PříšH schůze – 14.9.2022 u Kubínů v 18,00. Zápis provedla: Jakubcová


