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J Zápis  č. 2/2009

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 4. 2. 2009

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

Omluveni:   p. Marek (propagace), pí. Zárubová (org. pracovník)
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: p. Křenek

program:
MiMořádný bod schůze – p. KřeneK – návrh řešení situace na chatě v MladKově
není prováděno předávání pokojů, resp. chaty – po rekreantech zůstává nepořádek, devastace zařízení, dle p. Křenka 
již neúnosné): p. Křenek se nabízí jako správce, který by prováděl kontroly, seznamoval by rekreanty s pravidly uží-
vání chaty, měl by pravomoc zasáhnout v případě nedisciplinovaných hostů. V krajním případě by mohl i předat klíče 
hostům (je-li pro ně problém vyzvednout si je v Pardubicích).

Další návrh – nedovolovat parkování na trávníku u chaty, ale využívat plochy vně objektu, poblíž plotu (dle katastru 
sice není náš pozemek, ale obec to považuje za naše). Informoval o dvou případech neoprávněného vniknutí ne-
známé osoby do chaty, měla by se uvážit výměna zámků. Brigády by měly být zorganizovány tehdy, kdy je skutečná 
potřeba, ne tehdy, jak se to hodí oddílům.

P. Vařák navrhl, že by tato změna měla zároveň vést k přenesení i všech ostatních pravomocí a agendy ohledně 
Mladkova od p. Čecha. P. Křenek by se měl stát členem EV, P. Čech se změnou souhlasí.

VV  - souhlasí (6/0/0),  za podmínek vytvoření pravidel a vymezení pravomocí pro p. Křenka.

p. Vařák do 22. 4. vypracuje kuchařku pravomocí p. Křenka – částeč. dle pokynů tak, jak jsou uvedeny na průkazkách 
členů  VV, s důrazem na to, že jakékoli oficiál. rozhodnutí náleží celému VV.

Usnesení – kooptace p. Křenka do EV

Kontrola usnesení z Minulých schůzí
2008/081 –  VV provede co největší propagaci na cvičení PVŽ (viz. výše) v první a druhém týdnu roku 2009 

 (zajistí p. dvořák podklady – do 8. 12. 2008, p. Kulhánek grafika do 30. 12., p. Marek od 1. 1. 2009)
 »  p. Marek a Dvořák - plakáty vytištěny – dnes 7.1. by měly být na výlepových místech Sl. M. Pardubic 

v Polabinách, dále byl dán do kadeřnictví Sun City, Městská část Rosice – uvedení v hlášení rozhlasu 
nakloněni – bude dodána verze pro hlášení, v polovině ledna by mělo být uvedeno (znění pošle p. 
Marek do mailu VV na schválení), bude ještě předáno do Pardubických novin a Zpravodaje magis-
trátu, Český rozhlas – pí. Kociánová ?, ještě zkusit vývěsné skříňky rybářs. svazu

 »   plakáty vylepeny po Polabinách, vyhlášeno v rozhlase v Rosicích a vyvěšeno na info tabuli úřadu, 
Sun City -kadeřnictví polabiny, v Pardubickém deníku, na tělocvičně ZM, vyvěšeno ve skříňce turis-
tů, – vývěsné skříňky rybářs. svazu (p. Dvořák) - nesplněno - p. Dvořák – myslí si, že spolupráce s ji-
nými organizacemi s vývěsn. skříňkami není možná, žádný pokus o navázání spolupráce však nebyl 
učiněn

2009/003 –  VV ukládá p. Čechovi zajistit opravu/výměnu mikrovlnné trouby v Mladkově 
» splněno, zakoupena nová (zajistí p. Čech, co nejdříve)

2009/004 –  VV ukládá všem členům VV předat p. Vařákovi požadavky na rozpočet 2009 (i údržba Mladkov) 
» splněno (zajistí všichni členové vv do 4. 2. 2009)

2009/005 –  VV ukládá p. Dvořákovi zajistit podepsání daň. přiznání pro pí. Misíkovou a Štanclovou
 » splněno (zajistí p. dvořák do 4. 2. 2009)

2009/006 –  VV ukládá všem členům VV předat informaci o tom kdo je delegován za VV na VH oddílů 
» splněno (zajistí všichni členové vv do 4. 2. 2009)

2008/092 –  VV schvaluje umístění zápisů VV na internet (bude provedeno až při větší aktualizaci stránek)
 » p. Kulhánek požádal o prodloužení termínu (schváleno 6/0/0) (p. Kulhánek do 17. 6. 2009)
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J návrh harMonog. prací v MladKově na roK 2009 

Přednesl p. Čech. 
Březen – duben – úklid – volejbal, duben – povlékání, květen – nátěr střechy
Elektrorevize – zpráva se vypracovává, bude zřejmě stát 9 000 Kč (obs. všechny nově požadované náležitosti). P. 
Vařák – v případě tak vysoké ceny nebude možné investovat např. do polštářů

Kontrola přípravy vh tj
Seznam delegátů – vypracuje Ježková, pošle p. Vařákovi ke kontrole členství a pak p. Kulhánkovi, který zajistí 
vytištění jmenných delegačenek  - na příští schůzi předá zást. oddílů
Předpoklad 43 delegátů + max. 5 hostů – p. Dvořák objedná občerstvení
Rozeslání pozvánek hostům, zajistit dříve  - Ježková
Mandátová komise – Čech, Kulhánek. Návrhová komise - Ježková

zpráva o hospodaření za roK 2008 
Přednesl p. Vařák.

návrh terMínů brigád v MladKově
Přednesl p. Čech.

inforMace z pvŽ
přednesl p. Dvořák.  – změny, navýšení stavu v novém roce:
Pol.II, středa : 1*330,1*125, tj. + 455,-
ZM, pondělí : 1*330,4*125, tj. + 830, celk.  + 1 285 Kč
25.3. schůze VV – bod k projednání navíc – konečné rozhodnutí, co dál s PVŽ

inforMace z turistiKy
pí. Třasáková – noví členové oddílu, příprava 31. ročníku Pard. podkovy a letního soustředění v Beskydech

sdělení předsedy tj
»  n a mag. vyzvednuty formuláře žádostí o příspěvky  (např. na nájem za klubovnu)
»  vyhlášení sportovce roku – výsledky v únorovém Pard. zpravodaji – nominovaný p. Záruba neoceněn

sdělení tajeMnice
0

sdělení Členů vv tj:
p. Čech 
»  na VH kopané se projednával záměr družstva mladíků  ukončit svoji činnost pod TJ Sokol Polabiny. Byla svolá-

na mimořádná VH. Dohodli se na dohrání jar. části soutěže PAMAKO. V oddíle zůstane 8-9 hráčů, kteří chtějí 
hrát jen rekreačně. Nebudou mít tréninky, jen občas si půjdou někam zahrát. Člen KRK p. Janík dokončí svoji 
působnost. Pozn. p. Vařáka – má zprávu, že se práce KRK neúčastní)

pí. Třasáková
»  informace z VH vol. (příště na schůzi nebude) – padl návrh na prodání Mladkova, stížnosti na osvětlení tělo-

cvičny Pol. III – p. Dvořák projedná s ředitelem, oddíl se podílí na údržbě hřišť – požadují výpomoc s antukou

p. Vařák
»  kontrola z VZP – bez závad. Nová pravidla – zvýšení hranice příjmů z hled. placení pojistného  - z toho plyne, 

že můžeme odhlásit pí. Henešovou a p. Vařáka odhlásil  (i celou firmu) u VZP i na OSSZ.
»  VH turistiky – žádost o úpravu zásad hospodaření: držitelé Seniorpasu dosud nemohou dostávat příspěvek na 

cestu max. 25 Kč jako ostatní – nemají jízdní doklad. VV návrh na změnu přijal, podmínkou ale bude, že sou-
částí vyúčtování bude jmenný seznam účastníků akce , resp. držitelů Seniorpasu. Ten musí být podepsán ved. 
akce, který bude zodpovídat za správnost údajů. Tento návrh bude ještě předložen k vyjádření KRK.

»  Faktura za vyúčtování elektřiny na Mladkově – vysoký doplatek 5 700,-, budou zvýšeny zálohy. Porovnával 
spotřeby energie s minulými roky, došlo k velkému nárůstu nočního proudu (ohřev vody?).

»  Informace o jednání s policií – Lichkov – podezření na rekreanta od nás
»  Protokol o zrušení někt. sportovních potřeb – podepsáno p. Dvořákem
»  Rozvaha – roční účetní výkaz ČSTV
»  Periodikum Tělovýchovný pracovník  - plné znění nyní na web. stránkách ČSTV (www.cstv.cz )

p. Kulhánek
»  informace o sponzorské smlouvě (rcm v.o.s.) na 4000 Kč.
»  Pochvala OT za podklady na web TJ o Pardubické podkově, pro uveřejnění v tisku pro p. Marka – moc obsáhlé
»  Informace z odd. – další hodiny na univerzitě ve středu – permanentky pro cizí zájemce

p. Marek
»  program turistiky zveřejněn v Pardubickém zpravodaji
»  je nutné dodat zkrácený článek  na propagaci Pardubické podkovy
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J usnesení:

2009/007 –  VV kooptuje do VV p. Křenka, bude zastávat funkci p. Čecha tzn. bude se starat o chatu v Mladkově

2009/008 –  VV ukládá p. Vařákovi vypracovat pravidla resp. upřesnění pravomocí osoby starající se o Mladkov   
 (zajistí p. vařák, do 22. 4. 2009, písemně)

2009/009 –  VV ukládá p. Ježkové vypracovat seznam delegátů a hostů na VH TJ, seznam pošle p. Vařákovi na od-
souhlasení a ten přepošle p. Kulhánkovi k vytvoření delegačenek   
 (zajistí p. ježková, p. vařák, p. Kulhánek, do 4. 3. 2009)

2009/010 –  VV zařazuje na schůzi VV TJ dne 25. 3. 2009 nový bod „Stav v PVŽ a další budoucnost oddílu“

2009/011 –  VV ukládá p. Dvořákovi projednat s ředitelem Pol. III špatné osvětlení
 (zajistí dvořák, do 25. 3. 2009)
2009/012 –   VV schvaluje žádost oddílu turistiky o proplácení jízdného pro držitele seniorpasu za těchto podmínek: 

 a) VV bude předán a dále aktualizován jmenný seznam držitelů seniorpasu
 b)  součástí vyúčtování turistické akce bude jmenný seznam účastníků, kteří cestovali na seniorpas. 

Vyúčtování musí být podepsáno vedoucím akce, který je odpovědný za správnost tohoto jmenného 
seznamu

2009/013 –   VV schvaluje sponzorskou smlouvu s f. rcm a TJ (badminton) na 4 000 Kč

platné úKoly uloŽené usneseníM vv tj
2008/092 –  VV schvaluje umístění zápisů VV na internet (bude provedeno až při větší aktualizaci stránek)
 (zajistí p. Kulhánek do 17. 6. 2009)
2009/001 –  VV ukládá p. Zárubové rozpracovat návrh „Dvoudenní zájezd pro dobrovolné pracovníky“ 
 (zajistí p. zárubová, do 25. 3. 2009)

plán na příští schůzi vv Konanou dne  4. 3. 2009 (17.30 h.)
Vyhodnocení VH oddílů  (VV) 
Projednání materiálů na VH TJ  
    Zpráva o činnosti za rok 2008 (Dvořák)
    Návrh plánu činnosti na rok 2009 (Dvořák)
    Návrh rozpočtu na rok 2009 (Vařák)
    Návrh usnesení na rok 2009 (Ježková)
Kontrola delegátu na VH TJ (Vařák)

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

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


