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J Zápis  č. 10/2010

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 13. 10. 2010

Přítomni za VV TJ:   p. Dvořák (předseda), p. Vařák (hospodář, matrikář), p. Kulhánek (místopředseda),  
Ing. Čechová (zdravotnice), p. Čech (člen), pí. Zárubová (org. pracovník), 

Omluveni:  p. Marek (propagace)
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: 0

program:
Kontrola usnesení z minulých schůzí

2010/044 –    VV ukládá oddílu SPV dokončit jednání členství s pí Hainzovou.  (oddíl spv do 13. 10. 2010)
 » domluveno s Hainzovou, že zaplatí u p. Vařáka a dále bude členkou TJ

2010/047 –    VV ukládá oddílu dořešit situaci ohledně prodeje žíněnek (viz. bod dnešní schůze)
(oddíl spv do 13. 10. 2010)

 »  předána kupní smlouva a peníze, p. Vařák dále požaduje zápis z VV oddílu SPV, kdy bylo rozhodnuto 
o prodeji a ceně prodávaných žíněnek

Kontrola usnesení z vh oddílů a z vh tj
SPV - zpráva nedodána, VV neschválil snížení dotace za nesplnění usnesení, ale bod se přesouvá na následnou 
schůzi VV
VOLEJBAL, VV - OK

zpráva z průběhu zápisu žactva spv
přihlášeno: 62 dětí, 42 rodiče s dětmi, 18 předškolní, 4 žactvo – je nutné hlavně řešit situaci v oddíle žactva.

zpráva z průběhu zápisu pvž
Přihlášeno 80 žen, což je uspokojivé

návrh organizačního zajištění vh tj a oddílů
VH TJ se bude konat ve středu dne 2. března 2011 od 18:00 hod. v hotelu Harmony (Synthesia).
Vytištění delegačenek zajistí: Kulhánek.
Předání delegačenek zajistí: zástupci odd. ve VV
Zvací dopisy pro delegáta PSO ČSTV, pro hosty a sponzory a zasloužilé členy zajistí: Ing. Čechová
Zajištění sálu: Dvořák – již splněno sál zajištěn

Počty delegátů z jednotlivých složek: 
SPV    11
Turistika    11
Volejbal    4
Badminton    4
Kontrolní a revizní komise  2
Bowling    2
VV TJ    7

Návrh programu VH TJ:
1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti za rok 2010
4. Zpráva o hospodaření za rok 2010
5. Zpráva KRK
6. Diskuse
7. Zpráva mandátové komise
8. Návrh plánu činnosti na rok 2011
9. Návrh rozpočtu na rok 2011
10. Usnesení
11. Závěr

Termín konání valných hromad oddílů zvolit v období od 10. 1. 2011 do 31. 1. 2011. 
Datum a místo konání VH oddílu oznamte zástupci oddílu ve VV TJ do 7. 12. 2010.
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J Návrh programu VH Oddílů:

1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise (prezence, počet přítomných a návrh usnesení)
3. Zpráva o činnosti za rok 2010
4. Zpráva o hospodaření za rok 2010
5. Diskuse
6. Plán činnosti na rok 2011
7. Rozpočet na rok 2011
8. Volba delegátů na VH TJ, která se bude konat 2. 3. 2011 v hotelu Harmony
9. Usnesení
10. Závěr

Materiály z valné hromady oddílu (zprávy o činnosti a hospodaření, seznam delegátů na VH TJ, usnesení a rozpo-
čet) je třeba předat výboru TJ nejpozději do 8. 2. 2011.

Kontrola plnění harmonogramu prací v mladKově
Přednesl p. Čech, všechny nutné práce se realizovaly.

žádosti o dotace na Úmo polabiny ii
Přednesl p. Dvořák

sdělení předsedy tj
» na ZŠ Pol. IV. je obrovský nedostatek nářadí (žíněnky, lavičky atd.)

sdělení členů vv tj:
p. Čech: 
»  info z Mladkova, stížnost na partu ze Spojila

p. Vařák:
» na webu SPV chybí chybí matrikářka
» uznání pro zasloužilé členy

p. Kulhánek:
»  reklama na web – www.moredigital.com, nabídka skryté reklamy (tzv. kotvy) na stránky TJ za 200 dolarů/rok 

VV zamítl (5-0-1)
»  přečetl zprávu p. Marka
»  smlouva na reklamu RECOSA a TJ (badminton) ve výši 10 000 Kč
»  možnost výměny banneru na stránkách badmintonu a jiného badm. portálu a již by šlo realizovat obdobná 

výměna s Boudou
»  zpráva z pořádaného turnaje pro děti

usnesení:
2010/048 –    VV ukládá oddílu SPV dořešit situaci ohledně prodeje žíněnek (doložit zápis schůze SPV, kde se roz-

hodlo o prodeji a o ceně)
(p. dvořák do 10. 11. 2010)

2010/049 –    VV schvaluje org. zajištění konání VH oddílů a TJ

2010/050 –    VV ukládá všem členům VV, aby do příští schůze promysleli řešení chybějícího tajemníka a členy KRK
(všichni členové vv, kdo bude chybět dodá písemně do 10. 11. 2010)

2010/051 –    VV ukládá všem členům VV, aby do příští schůze promysleli „kuchařku“ na udělování např. „uznání“ 
na úrovni TJ

(všichni členové vv, kdo bude chybět dodá písemně do 10. 11. 2010)

2010/052 –    VV zamítl nabídku reklamy od f. www.moredigital.com
2010/053 –    VV schvaluje smlouvu s f. RECOSA a TJ (badminton) ve výši 10 000 Kč
2010/054 –    VV pověřuje p. Kulhánka jednáním ohledně výměny banneru na webu TJ
2010/055 –    VV p. Markovi spojit se s pánem co nabízel reklamu na Boudě výměnou za reklamu na náš web a do-

mluvit podrobnosti (p. marek do 10. 11. 2010)
2010/056 –    VV ukládá p. Dvořákovi pozvat předsedy na příští schůzi VV

(p. dvořák do 30. 10. 2010)
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platné ÚKoly uložené usnesením vv tj
2010/019 –    VV rozhodl nabídnout všem oddílům pod TJ Sokol Polabiny Pardubice získat navýšení dotace 

o 5 000 Kč na vyrovnání pasivního rozpočtu pro tento rok za obsazení funkce tajemníka ve VV TJ, na-
bídka platí do 1. 9. 2010, VV prodloužil platnost

schůze ukončena v 19.40 h.

plán na příští schůzi vv Konanou dne  10. 11. 2010 (17.30 h.)
Kontrola usnesení z VH oddílu SPV   (Dvořák)
Schůzka se zástupci oddílů   (VV)
Kontrola dohod o pracovní činnosti  (?)
Návrh plánu práce VV na rok 2011   (Kulhánek)

 

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

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


