
 

Zápis z 6/2021 jednání výboru Hvězda Pardubice z.s. 
 

ze dne 17. prosince 2021 

 

 

Přítomni:     Tlapáková, Kárníková, Wastl, Jón, Zajíc, Vojta 

Omluveni:    

 

1) Finance  

- Dotace vyúčtování – zpracováváme vyúčtování dotací, do konce roku bude vyúčtováno vše na kraj i 

na městský obvod a akce na město. Další vyúčtování na město a na NSA a Unitop proběhne začátkem 

příštího roku. 

- Dotace žádosti – na NSA podána výzva Můj klub 2021, ostatní žádosti se podávají po novém roce. 

- Zdražení nájmů – Sokol zdražil velmi výrazně, promyslet, zda dále platit všechny hodiny 

- OSA – poplatky za pouštění hudby při akcích, je výhodnější zaplatit příspěvky ČUS, než platit 

jednotlivé platby do OSY. 

- Od 1.1. jsou navýšeny poplatky na ČAS a současně od ČASu nedostaneme tolik podpory jako 

v minulosti, dojde tedy k poklesu finančních prostředků. 

- Partneři – situace s partery se koncem roku výrazně zlepšila a podařilo se dohnat ztrátu z první 

poloviny roku. 

- navýšit příspěvky pro všechny atlety o 500,- Kč: minipřípravka 1x týdně 2.500,-/rok, žáci do 15 let 

včetně 4.000,-/rok, od 16 let 3.000,-/rok 

 

2) Závody - termíny 

- Mikulášský běh – hodnocen pozitivně jak dětmi a rodiči, tak i z ekonomického hlediska 

- Halová sezóna  

o zatím to vypadá, že v hale budou moci závodit jen očkovaní 

o KP v hale proběhne v Ostravě 30.1. 

o Závody dětí – hala Sokol Pardubice I 

- Letní sezóna – změny v soutěžích, 29.5. pořádáme 2.kolo 2.ligy, startovné družstev bude navýšené a 

bude se hradit dopředu 

- Předběžné termíny: DD 8.5. a PAM 14.6. 

3) Covid-19  

- zhodnocení situace s nařízením vlády 

4) Termín dalšího jednání výboru – 24. 1. 2021 od 13 hodin  

 

Z diskuse: 

- kontrola UNITOP – vše v pořádku, vytvořit pravidla pro čerpání 

- kalibrace – váha, větroměr, pásmo 

- řešit hostování a přestupy na sezónu 2022 

 

Zapsala: Tlapáková 


