
Zápis z výborové schůze TJ Sokol Pouchov
konané dne 11.1. 2023

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

1. Kontrola bodů z minulé schůze: nářadí trvá, též grant na údržbu, žádosti i granty na 
NSA a KHK poslány, RČ byla doplněna, půlroční  příspěvky softballu poslány, zbývající FA 
na údržbu vyřízena, též i foto, evidenci členů má dál na statosti Kouba – od ledna v 
evidenci pouze platící členové, žebříček – velká spokojenost, 3 žádosti na MMHK – ještě 
nevíme, zda dostaneme, zálohy na ČEZ navýšeny, el. Podpis funguje, koberec MG – Lesák
přislíbil info správcům, od nového roku podepsat nové DPP.
2. Příspěvky jednotlivých členů oddílů na další půlrok zaplatit nejpozději do 31.1. 2023. 
Kontrola plateb od členů hlídána vedoucími oddílů, ti dále předají informaci o platbách 
Koubovi – nejpozději do 20.2. 2023, kvůli seznamu platících členů. V současné době 
evidován nejvyšší počet členů Sokola Pouchov – 431.
3. Skončila předsedkyně KK – musíme vyřešit náhradu a jak s volbou?
4. Štěchovská – zavedena jako člen, ale tím oba s manželem bez odměny, kterou ani 
nepožadují.
5. Nový grant na údržbu – budeme podávat?
6. U trenéra z Ukrajiny zjistit jak je to s DPP (Kubínová).
7. Soft – vyměnili nefunkční zámek, oddíly by rády předběžný odhad spotřeby financí na 
trenéry
8. MG -  regály v malé tělocvičně poslouží na úschovu tašek, aby nebyl problém 
s majetkem a jeho možným poničením ve skříni, po 3 hodinách soutěžní družstvo 
tréninky 14.1.. 4.2., 19.2. (již domluveno s Lesákem), je možné zakoupení pumpičky?
9. Všestrannost – v nářaďovně je možné zapůjčit si materiál i nářadí, podmínkou je 
udržování pořádku a vracení zpět na místo, hlavně co se týká žíněnek, od p. Huška byly 
nabídnuté staré materiály Sokola v případě našeno zájmu – samozřejmě ANO, je třeba s 
p. Lesákem vyřešit šatny hlavně pro R+D – 30 párů se nevejde do 1 šatny. Prosba o 
úpravu info o příspěvcích žen (hotově), cvičitelé 3. tř. Potůčková a Kotlandová?
10. Náš sokol se zapojí do akce Darujme kroužky dětem.
11. Příští schůze 8.2. od 18,00 u Kubínů.

Zápis provedla: Jakubcová


