Zápis ze schůze 2.12.2019
Nepřítomni a omluveni : M. Németh, A. Bouchnerová
Host : J. Hochmut
Zapisovatel : P. Stránský
1. Nové trenérské smlouvy budou obsahovat povinnost trenéra kontrolovat vybírání oddílových
příspěvků, vést evidenci členů své skupiny, vyplnit a nechat podepsat evidenční listy. Budou
v lednu. Zajistí K.T.
2. Evidenční listy sportovce odevzdají trenéři, podepsané a vyplněné do 28.2.2020.
3. Byla podána dotace na MŠ na 305.000,-Kč.
4. Příspěvky : na první pololetí se budou platit od 15.1.do 28.2.2020. Děti 1500,-kč , dorost a starší
600,-Kč. Od 1.9. do 30.10.2020 se začnou vybírat příspěvky na školní rok (9/2019 až 6/2020).
Děti 2500,-Kč , dorost a starší 1000,-Kč.
5. Závody 8.12. budou ve staré sportovní hale. Rozhodčích cca 20, zajiistí V.S. Potřebné nářadí,
občerstvení a ceny zajistí K.T.
6. Do soutěží budou přihlášeny družstva : II.liga muži ,,A“ a ženy ,,A“. Krajské přebory : nejmladší
žactvo ,,A“ a ,,B“, mladší žactvo ,,A“, starší žactvo ,,A“, juniorky ,,A“, ženy ,,B“.
7. Pomerančový mítink 7.12. odjezd v 11:00 busem. St. a ml. žactvo. 2 starty proplácí klub.
8. Doprava na halovou sezonu, dle domluvy, zajistí V.S.
9. Valná Hromada se uskuteční 18.1.2020. v Kozlovně od 16hod.
10. K.T. podá žádost na STK o přesun termínu KPJ dor. a jun. mimo termín MČR vícebojů.
11. Příspěvěk 5.000,-Kč na začátek přípravy na novou sezonu pro K. Hadravovou, A. Lorenzovou, B.
Janouška, P. Stránského a M. Trčovou odsouhlasen.
12. Příspěvek 20.000,-kč plus sponzorské peníze získané od rodiny Stránských, na přípravu Petra
Stránského v roce 2020, odsouhlasen.
13. Příspěvek na přípravu K. Čechlovské bude projednán po setkání s trenérem p. Králem.
14. Nárok na příspěvek 500,-Kč na sportovní lékařskou prohlídku mají : 5 nejvíce bodujících v
,,A“ družstvech mužů a žen, a účastníci MČR na dráze a v hale. Odsouhlaseno.
15. Odměna za překonání oddílového rekordu 1.000,-Kč odsouhlasena.
16. Nákup 50ks psacích souprav s logem klubu odsouhlasen. Zajistí V.S.
17. Oddílový notebook předá M. Sviták J. Hochmutovi.
18. Příspěvek 1.200,-Kč na oddílový bowling 19.12. odsouhlasen. Zajistí V.S.
19. Návrh na sportovce Českolipska, dle dohody podá J. Hochmut.

