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 T
J Zápis  č. 5/2009

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 22. 4. 2009

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

Omluveni:   p. Čech (člen),
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: 0

program:
KOntrOla usnesení z minulých schůzí

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

 »  splněno, po diskusi schváleno 8-0-0 (příloha zápisu)

stav v pvŽ a další budOucnOst Oddílu  
ZM a ZŠ Polabiny II prodělečné, nepomohla ani propagace na začátku roku – situace se nezlepšila ani nyní. VV 
schválil zrušení cvičení na Závodu Míru (7-0-0 – pan Vařák se odmítl vyjádřit), je potřeba pokusit se přetáhnout 
cvičenky do Polabin, provést propagaci do Radničního zpravodaje (uzávěrka 20.8.) a do Pravobřežního zpravodaje 
(uzávěrka 28. 8.), aby se podařilo zachránit alespoň ostatní cvičení.

zpráva z úseKu prOpagace
Zprávu přednesl p. Marek. Někdy problémy s uveřejněním  v magistrátním zpravodaji akcí turistiky
Pardubická podkova – Choceňský zpravodaj, Pard. zpravodaj,
BAD turnaj 28.3. – masivní propagace (MF, Deník, letáky A2) – velká účast.
Zhodnocení turnaje – také uveřejněno v Deníku , v MF .
Žádost na předsedy oddílů o zhodnocení loňského roku v oddílech a o připravovaných akcích – možné zveřejnění 
v prázdninových vydáních tiskovin – bude posláno předsedům (p. Ježková) ve zvacím dopisu
p. Vařák připomněl, že v periodiku PSO Sportuj s námi nebyla uveřejněna PP podkova

stav hOspOdaření za 1. čtvrtletí
Přednesl p. Vařák (výdaje 230 tis., příjmy 296 tis.),
Návrh na opatření – maximálně šetřit, omezit údržbu a nákup vybavení (zejm- Mladkov), zajistit činnost oddílů 
(jízdné propláceno).Dětský den – zatím ustoupeno od pořádání v červnu, uvidí se později, jaká bude aktuální 
finanční situace.

zapracOvání usnesení vh dO plánu práce vv
Vše je již v aktuálním plánu práce. Zdůrazněny byly body Kontroly v PVŽ – p. Dvořák – zprávy
Shánět vlastní fin. zdroje

dOdání pOŽadavKů na tělOcvičny Od Oddílů
Pan Dvořák již má všechny požadavky.

infOrmace z spv
Zpráva o zimní části soutěží mládeže, začala jarní část.

sdělení předsedy tj
»  Změna odměny pí. Henešové (polovina úvazku)

sdělení tajemnice
0
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 T
J sdělení členů vv tj:

Pí. Zárubová
» stížnost na pořádek v Mladkově
vyjádření p. Křenka – nebyl informován o dřívějším příjezdu rekreantů, měl rozdělanou práci 

p. Vařák
» průkazy pro odd. BAD – předat p. Švecovi
» Předán dopis z Mladkova – oznámení sousedky pí. Bokové o staveb. pracech
» Upuštění VV od trestního oznámení v zál. Mladkova – negat. vyjádření policie
» Zúčastnil se turnaje BAD – velká pochvala org. zajištění
» Situace v odd. kopané – odd. zcela upadá - žádná reakce VV
» Elektrorevize v Mladkově – k založení
» Odpověď na jeho diskuz. příspěvek na VH TJ – stále mu nebylo odpovězeno
»  Pí. Heinzová – sdělila, že nedostala známky za odd. příspěvek za r. 08 – p. Dvořák řekl, že jí známky hodil do 

schránky, VV rozhodl, že paní Heinzové bude potvzeno přímo do průkazky p. Vařákem, že k zaplacení došlo 

p. Kulhánek
»  zpráva z  velkého badmintonového turnaj
» sponzorská smlouva se SUN City na 10 000 Kč
» BAD vyškolení 2 rozhodčích
» 20.5.09 – Schůzka s předsedy oddílů – napsat pozvánky, požádat o zhodnocení činnosti – viz zpráva p. Marka

usnesení:
2009/016 –   VV schvaluje návrh rozpočtu TJ. Dotace pro oddíly jsou: BAD - 50 100 Kč, KOP - 0 Kč, SPV - 15 400 Kč, 

VOL - 25 300 Kč, TUR - 20 400 Kč. Účelově se váží tyto části: dotace na školení, nájem tělocvičen a vy-
bavení oddílů. V prvním pololetí čerpat výši dotace na max. 50 % schválené výše.

2009/017 –   VV schvaluje snížení dotace oddílu BAD o 300 Kč za nedodání zprávy p. Marka na dnešní schůzi
2009/018 –   VV bere na vědomí zprávy o kontrole hospodaření za a III. a IV. čtvrtletí 2008 a zprávu OSSZ o závě-

rečné kontrole
2009/019 –   VV schválil zrušení cvičení PVŽ na ZM a to s koncem června 2009
2009/020 –   VV schvaluje pravidla resp. upřesnění pravomocí osoby starající se o Mladkov s okamžitou platností 

(příloha zápisu)
2009/021 –   VV ukládá předsedům oddílů zpracovat krátkou zprávu se zhodnocením loňské sezóny 2008-9
 (zajistí předsedové oddílů do 20.5.2009 )
2009/022 –   VV ukládá p. Ježkové napsat zvací maily/dopisy předsedům oddílů s pozváním na následnou schůzi 

VV, + sdělení viz us. 2009/021 (zajistí p. ježková do 15.5.2009 )
 
2009/023 –   VV ukládá všem složkám TJ: maximálně šetřit, omezit údržbu a nákup vybavení (zejm. Mladkov) 

2009/024 –   VV ukládá p. Dvořákovi podepsat s p. Henešovou novou smlouvu na poloviční úvazek 310 Kč (měs.) 
 (zajistí p.dvořák do 17. 6. 2009)

2009/025 –   VV schvaluje smlouvu s firmou Sun City na 10 000 Kč (BAD) 

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)

plán na příští schůzi vv KOnanOu dne  20. 5. 2009 (17.30 h.)
Schůzka s předsedy oddílů 
Cvičení oddílů pro rok 2009–2010  (Dvořák)
Návrh propagace cvičení SPV  (Dvořák)
Návrh propagace cvičení PVŽ  (Dvořák)
Aktualizace platných usnesení     (Kulhánek)

  

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

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


