
Výborová schůze 1.12.2018 

Přitomní: Vápeník, Novotná, Reizenthaler, Pšeničková, Chládek 

Omluven: 

1) Program: Kontrola uložených úkolů. 

- Návrh smlouvy o pronájmu cvičiště ze strany pobočky KCHK zaslán mailem 

k podpisu.  

- Výrobu/opravu vývěsního štítu. Vyrobena deska s logem. Po dodání 

konstrukce může být provedeno vyvěšení. Zajistí Ing. Chládek.   

2) Kurzy – první kurz běží. Počet účastníků se v současné době ustálil na 11 lidech.   

3) Výměna podlahové krytiny (linolea) na učebně – zastaveno. 

4) Nákup pomůcek od firmy Gappay – provedeno. Po dohodě ve výboru nebyla 

koupena přenosná překážka. Výroba nové překážky probíhá, bude přenosná – 

zajistí Ing. Chládek. Po instalaci nové překážky bude stávající zlikvidovaná. 

5) Závod – termín: 1.12.2018. Proběhl - 15 účastníků ve dvou kategoriích. Slušné 

výkony. Sponzor firma Euroben s.r.o.  

6) Příprava členské schůze – termín – 12.1.2019.  Pozvání členů, zpráva o činnosti 

org., zpráva o činnosti výboru, prezenční listina, příprava voleb, zápis ze schůze + 

návrh na usnesení – Vápeník. 

Pokladní zpráva – Ing. Chládek 

Výcviky a složené zkoušky – Novotná 

Brigády – Reizenthaler. 

Návrhová komise – Pšeničková + 2 

Volební komise – Nergl + 2  

Sestavení kandidátky: Po diskuzi – stávající výbor + Stáňa. Revizní komise – 

stávající složení.  

7) Vyúčtování za elektriku – přeplatek přes 5000,-Kč. Snížená záloha zpátky na 800,-

Kč. 

8) Zaplacena daň za rozhodčí.  

9) Vyúčtování dotace od MěÚ Lovosice. Potřebuji fotografie z akcí. 

10) Stav financí – na účtu přes 110 000,-Kč. V pokladně 11714,-Kč. Koncem roku bude 

vše předáno na účet. Aby byl lepší přehled. 

11) Členská základna – Nezaplatila Tauchmanová. Vyřeší Vápeník ve spolupráci s paní 

Bartošovou. 

12) Dostali jsme nové zkušební řády IPG – dohodli jsme se na ceně 30 Kč za kus. 

Údajně jsou již rozebrané. 

13) Inventury majetku. Nově bychom měli vést jako příjemce dotací knihu majetku.  

Zajistí Vápeník/Chládek vypracování v exelu a následně fyzickou inventurou. 

Zapsal: Vápeník 

 

 


