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J Zápis  č. 6/2009

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 20. 5. 2009

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

Omluveni:    pí. Třasáková (zdravotník), pí. Ježková (tajemnice),  pí. Zárubová (org. pracovník)
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: zástupci oddílu kromě KOP (omluven)

program:

schůzka s předsedy oddílů 
zástupci VV TJ přednesli krátké zprávy týkající se oddílů (www stránky, mladkov, předány platná usnesení VV, atd) 
nejdůležitějším bodem se stala záležitost hospodaření TJ, bylo zdůrazněno, aby oddíly dbaly max. hospodárnosti 
a odložily všechny větší investice, kromě těch, které jsou nezbytně nutné pro chod oddílu. Potom přednesly krátké 
zprávy zástupci oddílů.

kontrola usnesení z minulých schůzí
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 )
 »  splněno

cvičení oddílů pro rok 2009–2010  
Zprávu přednesl p. Dvořák.

návrh propagace cvičení spv
Zprávu přednesl p. Dvořák. Návrh byl po doplnění schválen.

návrh propagace cvičení pvŽ
Zprávu přednesl p. Dvořák. Návrh byl po doplnění schválen.

aktualizace platných usnesení
Aktualizovaná usnesení byla předána, nepřítomní ma jí v deskách.

sdělení předsedy tj
» dotace od ÚMO Polabiny II je 20 000 Kč
»  dopis z Mladkova - bude se stavět kanalizace - 2 023 Kč se bude platit za projekt - VV schvaluje zájem TJ (6-0-0), 

odpoví p. Dvořák
» zpráva z průběhu Pardubické podkovy - skončila pasivně - (cca - 4500 Kč)
» dopis od p. Bokové - rekonstrukce střechy - VV nemá námitek (6-0-0) - dopis napíše p. Ježková 

sdělení tajemnice
0

sdělení členů vv tj:
p. Vařák
» návrh na vyrovnání pasivního rozpočtu u pardubické podkovy pro příští ročník (2010) - schváleno (6-0-0)
»  dotaz na p. Dvořáka jestli mu odpoví na dotaz z VH TJ 

p. Dvořák – nebudu odpovídat
»  byla provedena kontrola na Mladkově 17. 5. 2009 – vznikl problém v komunikaci s rekreanty 

p. Čech
» návrh smlouvy s f.  PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o. na 4500 Kč (kopaná)

p. Kulhánek
» prodloužení termínu na us. č. 2008/092 na 20. 8. 2009
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 T
J usnesení:

2009/026 –   VV schvaluje smlouvu s firmou   PRIMAKLIMA PARDUBICE s.r.o.  na 4 500 Kč (KOP)
2009/027 –   VV ukládá p. Dvořákovi odepsat obecnímu úřadu Mladkov, že máme zájem o vybudování kanalizace 

 (zajistí p. dvořák do 17. 6. 2009)
2009/028 –   VV ukládá p.Ježkové napsat dopis p. Bokové se souhlasným stanoviskem 

 (zajistí p. ježková do 17. 6. 2009)
2009/029 –   VV schvaluje po doplnění návrh propagace PVŽ 

2009/030 –   VV ukládá p.Ježkové napsat dopis p. Bokové se souhlasným stanoviskem 
 (zajistí p. ježková do 17. 6. 2009)

2009/031 –   VV schvaluje vyrovnání pasivního rozpočtu u pardubické podkovy pro příští ročník (2010)
2009/032 –   VV schvaluje smlouvu s ÚMO Polabiny II o poskytnutí dotace
2009/033 –   VV schvaluje doplnění cen PVŽ – od listopadu ZŠ II – 420 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 20. 8. 2009)

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)

plán na příští schůzi vv konanou dne  17. 6. 2009 (17.30 h.)
Stav hospodaření za 1. pololetí    (Vařák)
Stav členské základny     (Vařák)
Návrh propagace „Mladkova“ na zimu 2009–10 (Křenek)
Kontrola plnění harmonogramu prací v Mladkově (Křenek)
Vyhodnocení kontrol v PVŽ   (Dvořák)
Informace z volejbalu    (Ježková)
Informace z badmintonu    (Kulhánek)
Informace z Mladkova    (Křenek)
Zájezd pro dobrovolné funkcionáře

  

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

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


