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J Zápis  č. 8/2009

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 26. 8. 2009

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

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

program:
KOntrOla usnesení z minulých schůzí
2009/035 –   VV ukládá pí. Ježkové dohledat harmonogram prací v Mladkově a předat p. Křenkovi
 »  splněno

2009/036 –  VV ukládá pí. Ježkové vybrat od odd. VOL klíče od hl. vchodu do tělocvičny ZŠ Pol. III
 »  splněno
2009/043 –  VV ukládá pí. Ježkové zjistit pojištění Kooperativy se vztahuje na případné zranění (viz předchozí us.)
 »  splněno, nevztahuje
2009/044 –  VV ukládá p. Dvořákovi svolat schůzku s oddílem kopané s cílem zjistit, jak chce oddíl pokračovat    
 »  nesplněno, nepodařilo se sehnat p. Millera
2009/045 –  VV ukládá p. Ježkové předat „Práva a povinnosti správce chaty v Mladkově“    
 »  splněno
2009/046 –  VV ukládá p. Ježkové odeslat odpověď na dopis fi WENEA (okna Mladkov)    
 »  splněno
2009/047 –  VV ukládá zástupcům oddílů (vol. –Ježková, ASP, PVŽ – Dvořák, tur. – Třasáková, kop. – Čech,) předají 

P. Kulhánkovi materiály k aktualizaci web. stránek TJ    
 »  splněno (všechny oddíly provedli drobné změny, kromě turistiky ta má vše v pořádku)
2008/092 –  VV schvaluje umístění zápisů VV na internet (bude provedeno až při větší aktualizaci stránek)
 »  splněno

plnění péče O členy za 1. pOlOletí 
Zprávu přednesl p. Vařák.

Organizační zajištění zápisu dO spv a pvŽ
Zprávu přednesl p. Dvořák. zápis do sPV bude 8. 9. 2009 od 16.30–18.00 h. v klubovně TJ. Zápis do PVŽ bude vždy 
30 minut před začátkem cvičení.

KOntrOla předání pOdKladů K aKtual. www stráneK 
viz. výše usn. č. 2009/047

zpráva zdravOtníKa
Přednesla p. Třasáková – doplněny lékárničky, 1 úraz badminton

zpráva z úseKu prOpagace
Zprávu přednesl p. Marek

sdělení předsedy tj
0

sdělení tajemnice
0
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J sdělení členů vv tj:

p. Třasáková
» oddíl turistiky se rozhodl, že Pardubickou podkovu v roce 2010 bude organizovat

p. Vařák
»  přednesl návrh změn „Zásady pro pobyt v Mladkově“ 

VV projednal změny a schválil, bude vyvěšeno na chalupě v Mladkově
»  vzhledem k tomu, že od PsO ČsTV zatím od začátku nepřišla žádná slíbená dotace, na tož dluh z roku 2008 

navrhuji: 
1)  snížení dotací pro oddíly: sPV obdrží 62% dotace (9 500 Kč), BAD obdrží 60% dotace (30 000 Kč), VOL ob-

drží 40% dotace (10 000 Kč), TUR obdrží 57% dotace (11 700 Kč)
   2)  chalupa a PVŽ musí mít minimálně vyrovnané hospodaření, hlavně nesmí dojít k pasivnímu hospodaření, 

v tomto případě se bude muset opět snižovat dotace pro jednotlivé oddíly
     při dodržení těchto podmínek by TJ měla mít dostatek financí pro chod v 1. pololetí 2010 (nájmy tělocvičen) 

VV schválil (8-0-0)
» p. Korbel (pevnost bouda) nabízí možnost výměny reklamy na www stránkách - kontakt předán p. Markovi
»  nesouhlasí s tím, že nebylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele na chalupě v Mladkově, 

p. Dvořák si myslí, že je lepší to nechat být
»  připomíná všem členům VV, že při korespondenci je nutné vždy uvádět zpáteční adresu na konkrétní osobu, 

jinak se stává, že dopis je adresován do klubovny TJ, kde není schránka a může se ztratit

p. Kulhánek
»   připomněl důležitost zápisu do sPV a PVŽ, požádal všechny o max. snahu, vzhledem k složitější finanční situa-

ci TJ

usnesení:
2009/048 –  VV ruší čestné členství pro p. Tetoura, protože se znovu přihlásil do TJ    
2009/049 – VV pověřuje p. Dvořáka jednáním o osvětlení na ZŠ Polabiny III    
  (zajistí p. dvořák – do 8. 10. 2009)
2009/050 –  VV schvaluje snížení dotací pro oddíly: SPV obrží 62% dotace (9 500 Kč), BAD obrží 60% dotace 

(30 000 Kč), VOL obrží 40% dotace (10 000 Kč), TUR obrží 57% dotace (11 700 Kč)
2009/051 –  VV ukládá p. Dvořákovi a p. Křenkovi zabezpečit, aby bylo za rok 2009 hospodaření PVŽ a chalupy 

v Mladkově min. vyrovnané
2009/052 –  VV bere na vědomí zprávu „Plnění péče o členy za 1. pololetí“
2009/053 –  VV schvaluje „Organizační zajištění zápisu do SPV a PVŽ“   
2009/054 –  VV bere na vědomí zprávu zdravotníka
2009/055 –  VV ruší v usesení č. 1999/029 – bod č. 3. a schvaluje nahrazení novým bodem č. 3 v tomto znění:  

3. Rekreant se psem je povinnen zaplatit za pobyt psa poplatek ve výši 20 Kč/den

platné úKOly ulOŽené usnesením vv tj
2009/034 –   VV ukládá p. Dvořákovi připravit formulář pro kontroly v PVŽ, aby je mohli provádět i jiní členové VV, 

nejen z SPV (zajistí p. dvořák do 16. 9. 2009)
2009/044 –  VV ukládá p. Dvořákovi svolat schůzku s oddílem kopané s cílem zjistit, jak chce oddíl pokračovat    
  (zajistí p. dvořák do 8. 10. 2009)
2009/042 –  VV ukládá p. Dvořákovi zjistit zda p. Schlögel, který provádí opravy v elektroinstalaci na chalupě 

v Mladkově, má platnou kvalifikaci (zajistí p. dvořák do 16. 9. 2009)
2009/040 –  VV schvaluje ukládá p. Třasákové zjistit zda oddíl turistiky chce předat čestné členství na své VH 

nebo bude předáno na VH TJ a dále ukládá zjistit jestli bude oddíl turistiky v příštím roce pořádat 
Pardubickou podkovu     (zajistí p. třasáková do 16. 9. 2009)

plán na příští schůzi vv KOnanOu dne  16. 9. 2009 (17.30 h.)
Zpráva z průběhu zápisu žactva sPV (Dvořák)
Zpráva z průběhu zápisu PVŽ  (Dvořák)
stav členské základny v sPV a PVŽ po zápisu, případně návrh na dodatečnou propagaci (Dvořák) 
Kontrola usnesení z VH oddílů a z VH TJ (Ježková)
Informace o zahájení činnosti oddílů (Dvořák)

 

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

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


