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 T
J Zápis  č. 13/2009

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 9. 12. 2009

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

Omluveni: pí. Zárubová (org. pracovník), p. Marek (propagace), pí. Ježková (tajemnice),  p. Křenek (člen 
pověřený Mladkovem)
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: 0

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)
 » zatím nic nového 

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)

 »  opět od minulé schůze žádná propagace nebyla (!), nebylo splněno
  »  návrh na snížení dotace oddílu SPV a BAD o 300 Kč – schváleno 

2009/071 –  VV ukládá p. Dvořákovi svolat volební komisi předat jim podklady a pokyny pro jejich práci 
 » z volební komise stále nikdo nemůže 
  »  návrh na snížení dotace oddílu SPV o 300 Kč – neschváleno 

2009/065 –  VV pověřuje p. Dvořáka svoláním schůzky s p. Křenkem, kdy by si vyjasnily povinnosti p. Křenka
 » p. Křenek nemá zatím čas 

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

 » splněno

schválen zápis a usnesení z minulé schůze vv

stav ČlensKé záKlaDny
Přednesl p. Vařák, kromě oddílu BAD došlo ve všech oddílech ke snížení členské základny

přeDání pODKlaDů K aKtualizaci www stráneK 
Stránky byly aktualizovány dle požadavků oddílů. 

zpráva zDravOtníKa
Přednesla p. Třasáková, nebyl žádný úraz. 

návrh Delegátů vv na vh ODDílů
BAD – 15. 1. 2010, od 20.00 h. hotel Harmony/hotel Sport 
VOL – 19. 1. 2010, od 18.00 h., Restaurace u Kohoutků (p. Vařák)
TUR – 20. 1. 2010, od 18.00 h., hotel Harmony (p. Čech)
SPV – 20. 1. 2010, od 18.00 h., hotel Harmony (p. Kulhánek)
bowling – 22. 1., od 19.00 h., restaurace u Kohoutků

infOrmace z mlaDKOva
0
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 T
J sDělení přeDseDy tj

» 3. 12. Mikulášská besídka, velká účast 

sDělení tajemnice
»  zprávy o kontrolách hospodaření za I. a II. čtvrtletí a zpráva za III. čtvrtletí

sDělení Členů vv tj:
Vařák  
»  požadavky na rozpočet
»  navrhuje, aby PVŽ a Mladkov byli navrženy v rozpočtu s přebytkem 3 000 Kč (PVŽ) a 10 000 Kč (Mladkov) – VV 

schválil
»  apeluje na všechny, aby byly dány do pořádku seznamy dobrovolných funkcionářů TJ, bez tohoto se nedá dělat 

např. návrh péče o členy atd.

 návrh na usnesení:
2009/072 –  VV schvaluje plán práce na rok 2010
2009/073 –  VV snižuje dotaci oddílu SPV a BAD o 300 Kč za nesplnění usnesení č. 2009/063 
2009/074 –  VV bere na vědomí zprávy kontroly hospodaření
2009/075 –  VV ukládá všem členům VV předložit požadavky na rozpočet na rok 2010 do 10. 2. 2010

(zajistí všichni členové vv do 10. 2. 2010)
2009/076 –  VV p. Kulhánkovi zhotovit čestné členství pro p. Annu Skvrnovou

(zajistí p. Kulhánek do 10. 2. 2010)
2009/077 –  VV schvaluje smlouvy s Keřka s.r.o. (2 000 Kč) a Nábytek H.V.H s.r.o. (2 000 Kč) a TJ (SPV)

platné úKOly ulOžené usnesením vv tj
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)

2009/065 –  VV pověřuje p. Dvořáka svoláním schůzky s p. Křenkem, kdy by si vyjasnily povinnosti p. Křenka
 (zajistí p. Dvořák – do 9. 12. 2009)

2009/067 –  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)

2009/071 –  VV ukládá p. Dvořákovi svolat volební komisi předat jim podklady a pokyny pro jejich práci 
(zajistí p. Dvořák, do 9. 12. 2009)

plán na příští schůzi vv KOnanOu Dne  6. 1. 2010 (17.30 h.)
„Péče o členy“ za rok 2009   (Vařák)
Vyhodnocení plnění usnesení (oddílů i VV) z VH (Ježková)
Kontrola plnění harmonogramu prací v Mladkově (Křenek)
Návrh možností na nové akce TJ     (Zárubová)
Informace z badmintonu      (Kulhánek)
Návrh delegátů VV na VH oddílů
Úsek propagace - upřesnění funkce

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

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


