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Zápis ze schůze Výkonného 
výboru a Předsednictva 
 

Přítomni dle presenční listiny: 

Předsednictvo: 1 – usnášení neschopné 

Výkonný výbor: 4/3 – usnášení schopný 

1. Volba členů předsednictva 
Jiří Škop, Kateřina Sadílková a Jaroslav Ulvr rezignovali na své funkce v Předsednictvu. Předseda výboru 

předložil nové složení předsednictva. Návrh zní: 

Místopředseda: Pavel Lokvenc 

Tajemník: Martin Hruška 

Hospodář: Jaroslav Ulvr 

Výbor navrhnuté členy předsednictva schválil. 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Dušan Hejl jako první náhradník výboru rezignoval na funkci předsedy Sboru revizorů a doplnil tím výbor 

za odcházejícího Pavla Lokvence. 

2. Doplnění Sboru revizorů 
Po rezignaci Dušana Hejla bude nutné doplnit Sbor revizorů. Hejl navrhl vhodným kandidátem Miroslava 

Hornycha. Předseda zjistí jeho zájem o funkci a následně vyzve členskou základnu k jeho zvolení 

způsobem per rollam. 

3. Odvod ze vstupného na stěnu 
Předseda informoval výbor o výši vstupného na stěnu a počtu návštěvníků. Dle dohody s T. J. Sokol Police 

nad Metují hospodář pošle na účet Sokolu za 585 návštěvníků celkem 11700Kč. Krátce se diskutoval bod 

z usnesení o případném navýšení vstupného a systému vstupu zdarma jako odměny za vykonanou práci. 

Předsednictvo připraví k oběma bodům několik variant s vyčíslením dopadu na výši příjmů ze stěny. 

4. Nový členi 
Předseda předložil výboru k přijetí přihlášky nových členů a výbor je schválil. Novými členy jsou 

Jiří Koutský ml., Anežka Krejčová 
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5. Ostatní 
Dále předseda předložil výboru návrh rozpočtu na 2020. Odhad příjmů je 108000Kč. Na výdajích se počítá 

81000Kč. Předseda vyzval výbor, aby rozhodl o rozsahu některých akcí klubu, aby bylo možné lépe určit 

jejich finanční náročnost. 

Na to se tedy diskutoval zájezd do skalní oblasti, výročí 30. let klubu, oprava dopadiště a nákup chytů. 

Výbor si připraví návrhy na výročí klubu a místo klubového zájezdu. 

Další schůze proběhne 20.3.2020 od 21 hodin. Místo bude upřesněno. 

  

 

V Polici nad Metují dne 22.02.2020         zapsal: Tomáš Hornych 
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