
ČLENSKÁ SCHŮZE SKI KLUBU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH z.s. 

 

Dne 15.6.2019, ve 14.00, na chatě Start, v Deštném v Orlických horách, byla uskutečněna výroční schůze Ski klubu 

Deštné v Orlických horách, z.s. 

Program 
1. Úvod a volby členů výboru 

2. Zpráva o činnosti klubu v sezóně 2018/2019 

3. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2018 

4. Návrh hospodaření na rok 2019 a sportovní činnost klubu na sezónu 2019/2020 

5. Oddílové příspěvky 2019/2020, další platby 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

1. Úvod a volby členů výboru 
 

Poděkování závodníků, rodičům, trenérům za podporu klubu v roce 2018. 

Volba výboru klubu na období 2018-2020 byla provedena v roce 2018. Složení výboru bude stejné jako 

v roce 2018, Gabriela Jansová, Zdeněk Šorm, Tomáš Nebeský. Výhled fungování a zaměření klubu. 

2. Zpráva o činnosti klubu v sezóně 2018/2019 
 

Členská základna:  54 členů (loni 51), z toho 29 dětí (loni 26 dětí) 

LÉTO 2018: 

Tréninky letní venkovní:  jaro: 1x Hradec, 2x Deštné 

podzim: 2x Hradec, 2x Deštné 

39 tréninkových jednotek 60 hodin 

Tréninky tělocvična:  podzim : 1x Hradec, 2x Dobřany 

19 tréninkových jednotek 32 hodin 

Soustředění letní (velké+malé) 3x, Vrchlabí, Deštné, Orličky 

26 tréninkových jednotek 52 hodin 

ZIMA 2018/2019: 

Tréninková místa pro zimní přípravu: 

    lyžařský areál Start (Deštné v Orlických horách) 

    Sportprofi (Deštné v Orlických horách)—sjezdovka Zákoutí 

    lyžařský areál Sedloňov-letos nebyl potřeba 

    lyžařský areál Stoh (Špindlerův Mlýn) 

Soustředění zimní-ledovec: 4x, 2x Hintertux, 2x Kaunertal 

29 tréninkových jendotek 79 hodin  

Tréninky zimní (lyžařské) : 116 tréninkových jednotek, včetně ledovců, 1064 účastí na tréninku,  

Nejvíce tréninků-celkově Tobiáš...73, Matyáš a Jonáš...69, z malých dětí 

Matyáš Solar...55 

Závody:    71 závodů, 327 účastí na závodech, nejvíce závodů Matyáš .....29 
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Tréninkové skupiny:   

Výsledky závodů: 

Materiální zabezpečení sportovní činnosti: 

    pomůcky pro letní přípravu 

    vrtačky 

    časomíra, zakoupená 02/2018 

slalomové tyče 

čepice klubové   

Prezentace činnosti klubu: facebook 

webové stránky www.skiklubdestne.cz  

kalendář událostí klubu na google-možnost stažení do telefonu, web 

články v deštenském časopise Deštník 

účast na trénincích a závodech-online na webu 

přihlašovací formulář na závody na webu 

3. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2018 
 

Bankovní účet: 

 počáteční stav 1.1.2018       135.838 Kč 

 konečný stav 31.12.2018       173.710 Kč 

 stav k 14.6.2019        57.118 Kč 

 

Hrazené náklady: 

-Náklady na provoz klubu (trenéři, vleky, tělocvičny, rehabilitace):    

-Náklady na materiální vybavení (tréninkové pomůcky, vysílačky, tyče):   

  

Příjmy z klubových příspěvků 2018-2019:      139.000 Kč 

Příjmy z dotací:         103.500 Kč 

 úspěšně:  2018 KHK    58.500 Kč 

   2018 MŠMT    45.000 Kč 

Příjmy ze sponzorských darů:       50.000 Kč 

E invest 2018.12    20.000 Kč 

Renost 2018.03    30.000 Kč 

Výdaje a příjmy jsou průběžně zaznamenávány, nahlédnutí možné přes odkaz nebo umístit na web do 

sekce pro členy s přístupem přes heslo 

  

 

4. Návrh hospodaření na rok 2019 a sportovní činnost klubu na sezónu 
2019/2020 

 

Výše příspěvků na sezónu 2018/2019 stejné 8000Kč/3000 Kč. 

Žádosti o dotace, KHK, MŠMT 

Sponzorské příspěvky 

Klubové oblečení, návaznost na rok 2018, diskuze 

Jednání o podpoře se Sportprofi-průběžně (podmínky pro trénink) 
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Tréninková místa pro zimní přípravu: 

    lyžařský areál Start (Deštné v Orlických horách) 

    Sportprofi (Deštné v Orlických horách)-Zákoutí 

    lyžařský areál Sedloňov 

    lyžařský areál Stoh (Špindlerův Mlýn) 

Zachovat podobný počet a objem zimních a letních tréninků, soustředění. 

 

Kategorie závodníků pro sezónu 2019/2020 

2013-mladší přípravka, 0:  

2010-2012-přípravka, 11: Bittnerová, Galko, Štancl Štěpán, Skalický Kryštof, Nebeská, 

Kratochvílová, Krejčí Štěpán, Solar, Solarová, Štancl Roman, Švejdová 

Karolína,  

2008-2009-předžáci:, 2 Cuthbert, Galková  

2004-2007-žáci, 10 Kopejtko, Kratochvíl, Krejčí Beáta, Nebeský Tobiáš, Vlk , Friede, 

Mlatečková, Rolečková, Švejdová, Nebeský Matyáš, Macková 

2003-junioři, 2 Jansová, Šormová Adéla 

Trenéři, 6: Jansová, Galková, Pokorný, Nebeský, Kratochvíl, Šorm  

 

Odhad nákladů na provoz klubu:     200.000 

 Náklady trenéři zima  90*500   45.000 

 Náklady trenéři léto  30*200   6.000 

 Náklady czech skipass  4x11.000  44.000 

 Náklady skipasy ostatní  50*300   15.000 

 Náklady materiál      40.000 

 Náklady pronájmy (tělocvična, Stoh, ap.)   20.000 

 Zabezpečení sjezdovky Zákoutí,     30.000 

 

Příjmy klubu:       300.000 

 Příspěvky      130.000 

 Dotace, MŠMT+KHK     150.000 

 Sponzorské dary, odhad     20.000  

        

5. Oddílové příspěvky 2019/2020, další platby 
 

Viz příloha č.1 

6. Diskuze 
a) Klubové oblečení  

b) tréninkové skupiny junioři, žáci, předžactvo 

c) finanční podíl na bezpečnostní sítě na sjezdovku Zákoutí, návrh 30-50.000 Kč 

d) atd 

7. Závěr 
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Příloha č.1: Sezóna  2019/2020 

     

1. Roční klubové příspěvky na období 09/2019-08/2020, splatnost 30.9.2019.  

a. Klubové příspěvky jsou určeny pro úhradu nákladů na zabezpečení tréninků a činnosti klubu. 

b. Děti do 7 let (do konce roku), ročník 2012 a mladší uhradí klubový příspěvek 3.000,- Kč za rok. 

c. Děti od 7 let (do konce roku), ročník 2011 a starší uhradí klubový příspěvek 8.000,- Kč za rok. 

d. Děti rodičů, kteří zprostředkují sponzorský příspěvek pro Ski klub, nemusí klubový příspěvek hradit, když 

sponzorský příspěvek je roven trojnásobku ročního klubového příspěvku. Pokud sponzorský příspěvek je 

vyšší, než trojnásobek ročního klubového příspěvku započítá se do platby v dalším roce.  

e. Tereza a Karolína Švejdová nemusí hradit roční klubové příspěvky z důvodu umožnění  tréninků v areálu 

Start. 

f. Druhé dítě ve věku od 7 let (do konce roku), ročník 2011 a starší má snížený klubový příspěvek na 

6.000Kč/rok. Třetí dítě je osvobozeno od klubových příspěvků. 

2. Další platby 

a. Platba za kódové číslo SLČR je 150 Kč, kterou za závodníky hradí Ski klub. Splatnost na SLČR je 30/06/2018. 

b. Platba za příspěvky SLČR je 100 Kč děti, rodiče 0 nebo 300 Kč. Splatnost na SLČR je 31.12.2019. Úhrada na 

účet oddílu do 31.12.2018. 

3. Trenéři a tréninky 

a. Klub má dva trenéry s úhradou nákladů: Gabriela Jansová a Tomáš Pokorný. Dohodnutá částka na úhradu 

nákladů za 1 zimní lyžařský trénink (2 hodiny) je 500 Kč, navíc se hradí v případě potřeby jízdné na vlecích. 

Dohodnutá částka na úhradu nákladů za 1 letní trénink (1,5 hodiny) je 200 Kč. Denisa Jansová dostane na 

sezónu 2018/2019 pro kategorii juniorek příspěvek od klubu ve výši 5.000 Kč. 

b. Ostatní trenéři vedou tréninky zdarma, bez nároku na úhradu nákladů, navíc se hradí v případě potřeby 

jízdné na vlecích. Czech Skipass nebo sezónní Sportprofi bude na sezónu 2019/2020 zakoupen pro trenéry 

dle potřeby 

4. Soustředění 

a. Náklady na soustředění nejsou součástí ročního klubového příspěvku.  

b. Počet trenérů s proplacenými náklady se určí podle počtu dětí na soustředění. 

c. Cena za soustředění pro dítě se spočítá jak součet nákladů na dítě a poměrná část nákladů na pobyt trenérů.  

 

 

 

 

 

 

  




