
Zápis z výborové schůze  TJ Sokol Pouchov 

konané dne 12. 02. 2020 

Přítomni: Petr Cáp, Pavel Dittrich, Věra Duchoslavová, Zdeněk Dusil, Michal Kubín, Dana 

Kubínová, Zdeňka Machková 

Omluveni: Růžena Dítětová 

Hosté: Leoš Dušek – softball 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze:   

• Informace o výběrovém řízení – vyhrála firma STYLBAU, druhá VALC, třetí BAK,  

• elektřina u Zálesáků je už zřejmě v pořádku – neozvali se s problémem, 

• smlouva o předání a výpůjčce – viz bod 4,   

• smlouva se Zálesáky se připravuje, ale počkáme, až bude vyčíslená cena za 

pronájem plochy pod buňkami 

• Dittrich vrátit klíče po nainstalování has. přístrojů – úkol trvá. 

2. Dušek předal docházku za softball, ostatní nutno dodat (Kubínová).  

3. Softball – co nejdříve sdělí termín turnajů žáků a kadetů, aby se domluvil „azyl“ ve 

volejbalových buňkách. 

4. Smlouva o předání a výpůjčce – domluvit termín schůzky s majetkovým odborem 

ohledně upřesnění a ev. změně počtu hodin (Kubínová), dále jako to bude s vodou a 

elektřinou a bude také předáno zaměření a zakreslení elektrického vedení a jak to 

bude dále s výpůjčkou venkovního areálu? 

5. Pro všechny informace – „Stránky sokola – O NÁS – výbor jednoty – zápisy“. 

6. Po velkém větru nutno prověřit, jak to vypadá s buňkami a odstranit ceduli na beach 

na plotě (Cáp). 

7. V současné době máme 284 členů ( o 12 víc), všestrannost 156 (z toho rekr. volejbal 

25), volejbal 72, softball 56.  

8. Byl proveden prořez 3 stromů a vše odklizeno – fotodokumentace pořízena. 

9. Machková – žádost o úhradu školení 3 cvičitelek na FIT PAIN FREE v Chocni – 

odsouhlaseno. 

10. Machková – žádost o zapůjčení stolů a lavic na 27.5. – schváleno. 

11. Návrh 1000,- jako odměna Duchoslavové a Kubínovi za práci při vyúčtování grantů aj. 

12. Kubín připomněl účastníkům Jizerské 50 (Dittrich, Cáp), aby dodali podklady pro 

umístění na stránky sokola. 

13. Příští schůze – 11.3. od 18,00 v Centru pro zdravotně postižené ve Věkoších. 

 

 

 

Zapsala: Kubínová 


