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 T
J Zápis  č. 11/2009

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 4. 11. 2009

Přítomni za VV TJ:   p. Dvořák (předseda), p. Vařák (hospodář, matrikář), p. Kulhánek (místopředseda), 
p. Čech (člen), pí. Třasáková (zdravotník),  pí. Ježková (tajemnice) 

Omluveni: pí. Zárubová (org. pracovník), p. Marek (propagace)
Neomluveni: p. Křenek (člen pověřený Mladkovem)
Přítomni ostatní: předsedové oddílů (mimo SPV)

program:
KOntrOla usnesení z minulých schůzí
2009/059 –   VV ukládá p. Čechovi a p. Vařákovi dořešit majetkové vypořádání oddílu kopané a bowlingu, příp. li-

kvidace majetku oddílu kopané (zajistí p. Čech a p. vařák – 4. 11. 2009)
 »  splněno, zůstává některé vybavení, bude nabídnuto: míč – SPV, síť – odd. volejbalu, 2*dresy –  mi-

mo TJ 
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
 »  splněno (zajistí p. ježková – 16. 10. 2009)

platné úKOly ulOžené usnesením vv tj
2009/056 –   VV ukládá p. Dvořákovi a p. Markovi provést další propagaci na cvičení PVŽ 
 »  byly vylepeny letáčky na sloupy u zastávek MHD Polabiny, dány letáčky do čekáren u lékařů v Pol., 

SUN City, pek. Hrubý, prodejna Halle. Přihlásily se 2 členky (1 k Misíkové a 1 k Henešové) (Pol. IV 
údajně již plné, Pol. II ještě místo). P. Vařák požadoval upřesnění místa vyvěšení letáků – např. 
ve skříňce turistiky nejsou. Dle jeho názoru propagace je opět nedostatečná. VV schvaluje další po-
kračování až do naplnění cvičení

schválen zápis z minulé schůze vv

schůzKa s předsedy Oddílů 
p. Dvořák  – připomněl data školních prázdnin ( 
p. Vařák  –  seznámil se stavem hospodaření oddílů:  

u volejbalu a SPV hrozí nevyrovnaný rozpočet; Vol. Již chybí pouze ca 1000 Kč (v oddíle proběhl 
dodatečný výběr oddíl. příspěvků), SPV – chybí 5400 Kč 

 – Připomenutí možnosti udělení čestného členství 
 –  zpravodaj PSO na webu – rubrika „Sportuj s námi“ – mělo by se využít k propagaci našich akcí, např.  

turistických  - na období 1.Q – uzávěrka v XII. 
 – připomenutí povinnosti aktualizovat seznam dobrovolných pracovníků 
 –  informace od Pardubické sport. organizace  – Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců Pardubicka  

- seznámení s kritérii, návrh na našeho kandidáta nikdo nedal
p. Kulhánek  – info o web. stránkách TJ –  nové www stránky stále se zpracovávají 
p. Čech  –  odd. turistiky – akce dle plánu. VH oddílu 20. 1. 2010, Harmony 18-20.Volební komise – p. Čech Vl. 
 – Pardubická podkova – 24. 4. 2010 
p. Müller  –  odd. bowlingu – rámcové seznámení se soutěžemi v bowlingu, tréninky Hypernova, Zástupce 

do volební komise –p. Müller 
p. Souček  –  odd. vol. – výsledky dvou družstev žen v okr. soutěži. Osvětlení tělocvičny Pol. III – urgence 

p. Dvořáka na vedení školy– mělo být provedeno okolo 28.10.-zatím nevíme, zda bylo provedeno 
 – zástupce do volební komise: pí. Brandejská 
p. Horáček   – odd. bad – info o turnaji pro děti – velká účast i ze zahraničí. Malá základna chlapců. 
 – dotaz na postup při změně klíče pro volbu delegátů na VH oddílu.  Volební komise – p. Marek 
p. Syřišťová –  SPV – omluvena, zast. p. Dvořák – při rekonstrukci Pol. II. – ztráta žíněnek, volební komise – 

pí. Honsová nebo Ulbrichtová – bude upřesněno 
p. Vařák  –  dotaz, jak oddíl hodlá vyřešit otázku nevyrovnaného rozpočtu – p. Dvořák – pokusí se sehnat 

sponzora 
p. Syřišťová –  poslala písemné vyjádření k dopisu od VV – diskuse – nepochopení obsahu připomínky, p. Dvořák 

požádán o přetlumočení 

stav hOspOdaření za 3. Čtvrtletí (vařáK) 
Zprávu přednesl p. Vařák. Částečně zpráva přednesena i předsedům odd. U Mladkova také dosud hospodaření 
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 T
J nevyrovnané – je ale předpoklad, že před zimním obdobím bude vyrovnáno – zálohy na pobyt. Pokud bude hosp. 

Mladkova, PVŽ záporné, kdo bude oddílům vysvětlovat další snížení dotací? Zhoršení hospodaření Mladkova – 
diskuse – jistě zapříčiněno malou propagací rekreace – p. Křenek se málo účastní práce ve VV – neomluvené 
nepřítomnosti. Návrh – předseda svolá schůzku p. Křenka s předsednictvem 

KOntrOla dOhOd O pracOvní ČinnOsti
dohoda s pí. Henešovou na dobu neurčitou, ostatním platí do 31. 12. 09. Pan Dvořák se zeptá pí. Misíkové, 
Štanclové a Čechové, zda souhlasí s prodloužením, p. Vařák souhlasí. 

sdělení předsedy tj
» odeslány žádosti o dotace na ÚMO Pardubice II.

sdělení tajemnice
» nabídka cest. Kanceláře pro školní a sportovní kolektivy

sdělení Členů vv tj:
Vařák
»  navrhuje úpravu koncipování usnesení ze schůzí – formulovat je předsedou přímo při schůzi – ne až ve vlastním 

zápise (protože se často stává, že nějaký člen VV nesprávně pochopí obsah usnesení a nesplní ho). Diskuse, 
hlasování – návrh úpravy neschválen (2 - 4 - 0). Domluven postup, že v případě nejasností bude dotč. člen 
usnesení konzultovat s ostatními členy VV. 

»  přišly dvě smlouvy od PSO na 2 500 Kč (pro badminton) a 12 773 Kč pro TJ

p. Marek –  písemně žádá o pomoc s navázáním lepších kontaktů v redakcích periodik – společná návštěva 
s předsedou TJ 

p. Kulhánek – zpráva o průběhu bad. turnaje

 usnesení:
2009/062 –  VV schvaluje majetkové vypořádání oddílu kopané a bowlingu, mj. míč – SPV, síť – odd. volejbalu, další 

prodeje bude VV schvalovat při předložení konkrétní nabídky
2009/063 –  VV ukládá p. Dvořákovi a p. Markovi provést další propagaci na cvičení PVŽ, VV schvaluje další pokračo-

vání až do naplnění cvičení  (zajistí p. dvořák, p. marek)
2009/064 –  VV schvaluje dvě smlouvy od PSO ČSTV (2 500 Kč – pro badminton a 12 773 Kč pro TJ)
2009/065 –  VV pověřuje p. Dvořáka svoláním schůzky s p. Křenkem, kdy by si vyjasnily povinnosti p. Křenka
 (zajistí p. dvořák – do 9. 12. 2009)
2009/066 –  VV pověřuje p. Dvořáka zjištěním jestli pí. Misíková, Štanclová a Čechová, souhlasí s prodloužením 

smluv za stávajících podmínek a následně p. Vařáka o sepsání dodatků
(zajistí p. dvořák a vařák – do 9. 12. 2009)

2009/067 –  VV pověřuje p. Dvořáka jednáním s ÚMO Pol. II (Pravobřežní zpravodaj) a Magistrát města (Zpravodaj) 
z důvodů malého zájmu o zveřejnění našich článku v zpravodajích

 (zajistí p. dvořák – do 31. 1. 2010)
platné úKOly ulOžené usnesením vv tj
0

plán na příští schůzi vv KOnanOu dne  25. 11. 2009 (17.30 h.)
Návrh „Péče o členy“ na rok 2010   (Vařák)
Návrh propagace „Mladkova“ na léto 2010 (Čech)
Návrh plánu práce VV na rok 2010  (Kulhánek)
Informace z SPV    (Dvořák)

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

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


