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 T
J Zápis  č. 10/2009

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 7. 10. 2009

Přítomni za VV TJ:   p. Dvořák (předseda), p. Vařák (hospodář, matrikář), p. Kulhánek (místopředseda), p. Marek 
(propagace), p. Čech (člen), pí. Třasáková (zdravotník), pí. Zárubová (org. pracovník), 
p. Křenek (člen pověřený Mladkovem)

Omluveni: pí. Ježková (tajemnice)
Neomluveni: 
Přítomni ostatní: 0

program:
KOntrOla usnesení z minulých schůzí
2009/056 –  VV ukládá p. Dvořákovi a p. Markovi provést další propagaci na cvičení PVŽ 
  (zajistí p. Dvořák a p. marek – co nejdříve)
 »  propagace by měla probíhat stále, dokud se nenaplní plánovaný počet cvičenek (byla provedena 

výlepem na zastávkách MHD)

2009/057 –  VV ukládá p. Dvořákovi zjistit jestli cvičitelky v PVŽ souhlasí se změnou smluv
 »  splněno, p. Misíková a Henešová souhlasí (zajistí p. Dvořák do 7. 10. 2009)

schválen zápis z minulé schůze vv

KOntrOla usnesení z vh ODDílů v spv 
Zprávu přednesl p. Kulhánek z podkladů od p. Ježkové. Oddíl zatím nesplnil body:
VH ukládá VV oddílu SPV:  – vytvářet organizační a finanční podmínky pro činnost oddílu 
VH ukládá členské základně SPV: –  propagovat a účastnit se sportovních akcí oddílů TJ a regionálního a krajské-

ho centra SPV
              – zvýšit zájem všech členů o navýšení členské základny
VV schválil (8-0-0) napsání dopisu s dotazem na předsedu oddílu SPV, jak bude oddíl řešit tyto neplnění
zatím nesplněná usnesení

zpráva z průběhu zápisu pvŽ
Zprávu přednesl p. Dvořák. Přihlásilo se 17 žen, na ZŠ II. se začíná až od října – je nutná další propagace.

prOpagace chalupy v mlaDKOvě na zimní ObDObí 
Tato zpráva nebyla stále dodána, VV se dohodl, že budou vytisknuty další letáky a rozdány v oddílech

návrh OrganizačníhO zajištění vh tj
VH TJ se bude konat ve středu dne 10. března 2010 od 18:00 hod. v hotelu Harmony (Synthesia).
Vytištění delegačenek zajistí: Kulhánek, předání delegačenek zajistí: zástupci odd. ve VV
Zvací dopisy pro delegáta PSO ČSTV, pro hosty a sponzory a zasloužilé členy zajistí: Ježková
Zajištění sálu: Dvořák
Počty delegátů z jednotlivých složek : 
SPV: 11, Turistika: 11, Volejbal: 4, Badminton: 4, Kontrolní a revizní komise: 3, Bowling 2, VV TJ: 9
Návrh programu VH :
1. Zahájení
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
3. Zpráva o činnosti v roce 2009
4. Zpráva o hospodaření v roce 2009
5. Zpráva KRK
6. Diskuse
7. Zpráva mandátové komise
8. Volby
9. Návrh plánu činnosti na rok 2010
10. Návrh rozpočtu na rok 2010
11. Usnesení
12. Závěr
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 T
J návrh OrganizačníhO zajištění vh ODDílů

Termín konání valných hromad oddílů zvolte v období od 8. 1. 2010 do 31. 1. 2010. Datum a místo konání VH 
oddílu oznamte zástupci oddílu ve VV TJ do 8. 12. 2009.
Počty delegátů z jednotlivých složek : 
SPV: 11, Turistika: 11, Volejbal: 4, Badminton: 4, Kontrolní a revizní komise: 3, Bowling 2, VV TJ: 9
Návrh programu VH:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise (prezence, počet přítomných a návrh usnesení)
3. Zpráva o činnosti v roce 2009
4. Zpráva o hospodaření v roce 2009
5. Diskuse
6. Volby
7. Plán činnosti na rok 2010
8. Rozpočet na rok 2010
9. Volba delegátů na VH TJ, která se bude konat 10.3.2010 v hotelu Harmony
10. Usnesení
11. Závěr
Materiály z valné hromady oddílu (zprávy o činnosti a hospodaření, seznam delegátů na VH TJ, usnesení a rozpo-
čet) je třeba předat výboru TJ nejpozději do 8. 2. 2010.

KOntrOla plnění harmOnOgramu prací v mlaDKOvě
Zprávu přednesl p. Křenek. Skoro veškeré práce jsou pozastaveny z důvodu nedostatku financí

ŽáDOsti O DOtace na ÚmO pOlabiny ii
Zprávu přednesl p. Dvořák. Tiskopisy vyzvednuty a budou se vyplňovat.

infOrmace z KOpané
Přednesl p. Čech.

sDělení přeDseDy tj
0

sDělení tajemnice
0

sDělení členů vv tj:
p. Vařák
»  seznámil přítomné s aktuální finanční situací: VV nejvíce tíží situace v oddíle PVŽ a chalupy v Mladkově, kde 

hlavně v oddíle PVŽ hrozí finanční ztráta
»  seznámil přítomné se zprávou KRK, mj. návrh na zlepšení situace v koupelně na chalupě v Mladkově, to zkusí 

VV zapracovat do harmonogramu prací na příští rok

usnesení:
2009/058 –  VV ruší ke dni 1. 10. 2009 oddíl kopané a zároveň schvaluje založení nového oddílu Bowlingu a to od 

1. 10. 2009
2009/059 –  VV ukládá p. Čechovi a p. Vařákovi dořešit majetkové vypořádání oddílu kopané a bowlingu, příp. likvi-

dace majetku oddílu kopané
  (zajistí p.čech a p. vařák – 4. 11. 2009)
2009/060 –  VV ukládá p. Ježkové napsat zvací dopisy (e-maily) pro předsedy oddílů s pozváním na příští schůzi VV 

+ schváleného 1 člena do volební komise, + u oddílu SPV dotaz viz. bod 1. dnešní schůze
  (zajistí p.ježková – 16. 10. 2009)
2009/061 –  VV schvaluje org. zajijištění VH tj a oddílů

platné ÚKOly ulOŽené usnesením vv tj
2009/056 –  VV ukládá p. Dvořákovi a p. Markovi provést další propagaci na cvičení PVŽ 
  (zajistí p. Dvořák a p. marek – co nejdříve)

plán na příští schůzi vv KOnanOu Dne  7. 10. 2009 (17.30 h.)
Schůzka se zástupci oddílů  (VV)
Stav hospodaření za 3. čtvrtletí  (Vařák)
Kontrola dohod o pracovní činnosti (Ježková)

 Zpracoval: Kulhánek Martin (tel. zam.): 466 614 433
TJ Polabiny Pardubice

www.tjpolabiny.cz, e-mail: tj-sokol@wo.cz


