
              Výborová schůze 13.4.2019 Hotel Jirmásek 

                                          Humpolec 

Přítomni: Petra Molkupová, Miloslav Sedláček, Jana Černá, Barbora Kohoutová, Eva Beránková, 

Miroslava Davidová, Helena Sedláčková. 

Za revizní komisi: Petr David 

Program:  

        1. Čtení zápisu z výborové schůze ze dne 9.2.2019 

        2. MČR 2019 (zpráva) 

  Pokladna  49.930,-kč, vydáno 46.193,-kč 

Zbylo po úhradě nákladů v hotovosti   3.737,-kč (+ startovné na BÚ) 

Zbývá uhradit 3 faktury Báře,  proplatit cestovné a rozhodčí 500,-Kč 

        3. Změna sídla klubu, zápis do spolkového rejstříku 

               Zapsáno ve spolkovém rejstříku  11.4.2019, nové sídlo klubu: Staroholická 467, Holice 

 Dne 13.4.2019 přepsán  bankovní  účet  KKH. Majitel: Kohoutová Bára, další disponenti: 

 Sedláček Miloslav, Davidová Miroslava 

   Schvalovací kolečko:  na vědomí celému výboru, schvaluje Kohoutová Bára, Sedláček Miloslav,                                                                             

Molkupová Petra 

        4. Účetní program 

 Nákup účetního programu Pohoda pro vedení účetnictví KKH. Schváleno  pro: 7, proti: 0 

 Nákup zařídí pokladník klubu. 

        5. Mistrovství Evropy 2020 

Odhlasovaný termín na podzim (září - říjen). Do příští výborové schůze Lada Šípová připraví 

varianty možných míst pro konání. Výbor navrhuje Jindřichův Hradec 

        6. Schůze rozhodčích 

               Jednatel svolává dne 8.6.2019 schůzi rozhodčích na Horním Jelení. 

         



        7. Treninková centra  

             Nikola Čapková si zažádala o registraci tréninkového centra Chlumec  nad Cidllinou,  

             tréninky od 6/2019 – schváleno výborem 

        8. Program registrační pro KKH 

             Osloví se pan Promberger pro další spolupráci na programu. Osloví jednatel ! 

        9. Mistrovství republiky 2020 

            Oslovit p. Svítila – do konce června dořešit datum, místo a rozpočet. Osloví  Petr David. 

      10. Diskuze 

            -  Zjistilo se, že dochází k porušování povinností pravidel organizátora závodu KKH  ( startování 

nečlena klubu na závodech KKH ve vyšších třídách, výšce a dálce ) Viz. soutěžní řád, bod 51  

Také chybí následné zasílání výsledků a odvodů klubu.   

Při porušení povinnosti bude pořadatel informován o zjištěných chybách a dokud chyby neodstraní 

nebude mu povoleno pořádání dalších závodů. 

 

- Z důvodu zdražení cen poštovného a poplatku banky za příchozí platbu, bylo odsouhlaseno 

navýšení ceny za výkonnostní průkaz pro člena 50,-Kč, pro nečlena 100,-Kč Platnost od 1.5.2019 (platí 

datum platby dne připsání na bankovní účet),   variabilní symbol platby:  111 

Schváleno  pro: 7, proti: 0 

 

Další termín výborové schůze:     13.6.2019  v  17.30h Humpolec 

 

                                                                     

                                                     

                                    

 


