
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Pouchov
                                          konané dne 14.12. 2022

Přítomni: všichni členové

1. Kontrola z minulé schůze: nepotřebné nářadí škole dál trvá, nespokojenost s praci 
některých členů trvá, grant na údržbu trvá,  hodiny se odhlašují – to je OK, nákup 
náčiní a nářadí uskutečněn, fotky na kalendáře – vyšly pěkně a dě/ budou mít 
památku – Kubín předat oddílům volejbalu, so0ballu a všestrannos/,  žádost na NSA 
– jedna podána a jedna ještě ne a KHK trvá.

2. Kouba – chybí dodat 105 RČ kvůli žádostem na NSA a KHK. Peníze na členské známky 
ještě nepředány – je to „pouze“ dva měsíce zpoždění, faktury nepředány. Co se děje?
Nebudou-li peníze na účtu do 15.12., od 1.1.2023 přestáváme pla/t so0ballu 

pronájem.
3. Hýbeme se hezky česky – peníze přišly na účet.
4. Grant na údržbu – Kouba dodá chybějící faktury za regály a zároveň zařídí aktuální 

foto (volejbal již je hotov). 
5. Grant královéhradeckého kraje – nelze podat žádost, chybí úplná evidence členů 

a jejich nacionále, do konce prosince Kouba.
6. Evidenci členů v roce 2023 převezme Vachková od Kouby ve spolupráci a vzájemné 

zastupitelnos/ s Kubínem.
7. V roce 2023 a 2024 budou členské známky zvýšeny o 100,- Kč, což bude sletová 

známka (odsouhlaseno výborem ČOS). Ke konci roku je třeba „vyčis/t“ členskou 
základnu a v lednu aktualizovat pouze ak/vní členy. Pro fakturaci členských známek v 
roce 2023 bude rozhodující 31.3. - toto datum bude rozhodující pro výpočet dotací ze
župy a ČOS. Fakturace pak bude probíhat čtvrtletně.

8. Zakoupen cvičební žebříček pro všestrannost, hlavně pro R+D
9. Na město zaslány 3 žádos/ na grant na pořádání akcí – Dětský karneval, Valentýnský 

volejbal, Hradecký Sokol – so0ball.
10. Zálohy ČEZ navýšeny z 500,- na 990,-
11. Cáp + Kubínová museli zřídit elektronický podpis – poplatek 2000,- na 3 roky – je to 

nutné pro žádos/ o granty.
12. SLžnost trenérky gymnas/ky – používání koberců někým jiným a následné špatné 

uskladnění, řešeno s TSMHK (Kubínová).
13. Volejbal – dva noví trenéři, jeden z Ukrajiny – musíme vyřešit jak s odměnami.
14. Odsouhlaseny  odměny členům výboru

KRÁSNÉ VÁNOCE

Další schůze – 11.1. 2023 v 18,00 u Kubínů.

Zápis provedla: Jakubcová


