
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 
konané dne 11.09.2019 

Přítomni: Petr Cáp, Pavel Dittrich, Zdeněk Dusil, Věra Duchoslavová, Michal Kubín, Dana Kubínová 
Omluveni: Růžena Dítětová, Zdeňka Machková 
Neomluveni: - 
Hosté: Leoš Dušek, Jiří Kosť, Pavel Kučera, Blanka Wagnerová 

 
1. Jednání se softballisty: jak dále bude probíhat působení oddílu softballu v rámci jednoty  

a) klíče – nebyly předány od skládku a buněk – je to nutné pro případ nenadálé situace a ne 
se pořád doprošovat – slíbena náprava 

b) elektřina – bylo diskutováno dlouhodobé zapojení lednice v šatně, přičemž jednota platila 
provoz - nyní vyřešeno montáží podružného elektroměru pro stanovení nákladů na 
spotřebovanou elektřinu 

c) vyúčtování cesťáků – již vyřešeno jak menší platbou, tak i příkazem č. 1 na sokolských 
stránkách 

dále byla vyřízena faktura, která přišla na Sokol Pouchov, ale byla soukromá a pak se částečně 
vyřešila informace o trénincích, aby se doplnil rozvrh 

2. Pogratulovali jsme čerstvému „70“ Pavlovi Dittrichovi. 
3. Kontrola úkolů z minulé schůze: hasičáky – již objednány – po dvou dostanou softballisté, 

volejbalisté i Zálesáci, vyplacení cestovného – pokyn č. 1 již na stránkách sokola, elektřina, 
kterou jsme museli na naše náklady nechat položit a zprovoznit je funkční, na Slavii jsou již 
domluvené termíny pronájmu, rozvrh hodin až na pár drobností je kompletní, příspěvky – 
bude jednáno samostatně – bod 6, na turnaj softballistů je objednána 2. TOI, zápisy a pokyny 
budou vždy na sokolských stránkách.  

4. Elektřina – 13.8. namontován ČEZem elektroměr, pak bylo vyzkoušeno a je to O.K. 
Avšak na naše náklady jsme museli nechat vybagrovat (přes val vykopat) díru a položit dráty, 
propojit, nechat prověřit revizním pracovníkem a zaplatili jsme skoro 50.000,- Kč. 

5. Problém s kropením – se vyskytl při zahájení podzimních soutěží. Vypadávají pojistky a zřejmě 
je na vině čerpadlo (Kubínová kontaktuje TS). 

6. Příspěvky – předem zaslán návrh – až na změnu účtu všemi schválen. I nadále je možné platit 
příspěvky hotově vedoucímu oddílu. 

7. ZŠ  - nedostali email, který posílala Z. Machková ohledně zrušení pátečního pronájmu, nevadí 
– využijí to volejbal muži. 

8. Z. Dusil poskytl informaci, kterou sdělila p. Sedlářová z investic města – výběr. řízení na stavbu 
tělocvičny by mělo být vyhlášeno v průběhu září, tak se snad dočkáme. 

9. Žádost o povolení cesty do Dobrušky (Kubín, Čechová) schváleno. 
10. Do příští schůze vyhotoví Kubín pokyn č. 3 ohledně proplácení školení a kurzů tak, aby byli 

informováni všichni členové. 
11. Příští schůze – 9.10.2019 v Centru. 

Zapsala: Kubínová 


