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J Zápis  č. 11/2010

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 10. 11. 2010

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

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

program:
Kontrola usnesení z minulých schůzí

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)

 »  bylo sděleno, že o prodeji rozhodl VV a stanovil cenu 1 000 Kč, bohužel oddíl již nedoložil, kdy a 
kdo rozhodl o změně této ceny, tzn. o ceně rozhodl p. Dvořák

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)

 »  p. Dvořák/p. Zárubová – žádné řešení,  Ing. Čechová/Čech/Marek – rozdělit funkci na stávající členy 
VV, p. Vařák – dělat více pro oddíly, aby si víc vážili práce a chtěli ve VV pracovat, p. Kulhánek 2 
možnosti – jedna což již byla odložena – odměňovat členy VV, pak by měli zájem pracovat VV nebo 
dle nějakých kritérií (např. dotací, členské základy atd.) stanovit počet zástupců oddílů ve VV. VV 
rozhodl, že osloví předsedy oddílů, aby zkusili najít řešení.

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)

 »  padlo dost možností, jak postupovat mezi zajímavé – název plaketa nebo udílet např. perníkové 
srdce, nemít jen dobrovolné funkcionáře, ale i za dobrou reprezentaci atd., nemusí to být vázáno 
na živ. jubileum, kolik stupňů v rámci tJ mít? Takže VV rozhodl, aby si každý připravil svoji vizi do 
příští schůze (v příloze návrh p. Vařáka), aby bylo možné na příští schůzi dokončit

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)

 »  přesunuto na další schůzi VV

2010/056 –    VV ukládá p. Dvořákovi pozvat předsedy na příští schůzi VV (p. Dvořák do 30. 10. 2010)
 » splněno

Kontrola usnesení z vh oDDílu spv
Přednesl p. Dvořák.

schůzKa se zástupci oDDílů
Předsedům byly předány podklady s org. zajištěním VH oddílů, upozorněno na stav ve VV, www stránky, krátké 
zprávy z oddílů. Oddíl turistiky bude mít VH 19. 1. 2011 od 17.00 h. v hotelu Harmony. Dotaz od p. Vařáka a Čecha, 
jak bude oddíl SPV řešit nedostatek žáků v oddílu. Opět padlo několik návrhů z řad VV, ale bohužel oddíl se staví 
dost skepticky k jakékoliv aktivitě.

Kontrola DohoD o pracovní činnosti
VV napíše nové smlouvy, tam kde byla smlouva na dobu omezenou bude nyní na dobu neomezenou, zároveň zvýší 
mzdy o cca 10 % (p. Vařák u své smlouvy odmítl) s platností od 1. 1. 2011. 

návrh plánu práce vv na roK 2011
Pan Kulhánek předal všem návrh plánu práce, do příští schůze všichni napíšou případné návrhy na opravu p. 
Kulhánkovi. Na příští schůzi bude plán práce schválen.
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J sDělení přeDseDy tj

» 30. 11. se ruší trénink badmintonu na ZŠ Polabiny III. z důvodu dne otevřených dveří

sDělení členů vv tj:
p. Vařák:
» dotaz jestli je dříví na Mladkově – ano je
» nutno dořešit podpisový vzor v České spořitelně (chybělo razítko)
» dotaz okna na Mladkově, p. Čech není přítomen a ostatní neví
»  brigády Mladkov – zvážit, jestliže VV proplácí benzín, aby byla vykonáno dost práce – vzhledem k nepřítom-

nosti p. Čecha bude probráno na příští schůzi

usnesení:
2010/057 –    VV ukládá p. Kulhánkovi připravit návrh dopisu pro oddíly s žádostí o návrh řešení chybějícího člena  

ve VV a KRK (Kulhánek, do 8. 12. 2010)

2010/058 –    VV ukládá všem členům VV, aby do příští schůze promysleli „kuchařku“ na udělování např. „uznání“ 
na úrovni TJ dle dnešní diskuse ve VV (mj. viz. příloha zápisu – návrh p. Vařáka)

  (všichni členové vv, kdo bude chybět dodá písemně do 8. 12. 2010)

2010/059 –    VV schvaluje nové smlouvy o pracovní činnosti (na dobu neomezenou):  p. Henešová – 350 Kč/měsíc, 
p. Misíková – 440 Kč/měsíc, p. Čechová – 250 Kč/měsíc, p. Štanclová – 70 Kč/hodinu,  vše s platností 
od 1. 1. 2011

2010/060 –    VV ukládá p. Dvořákovi, p. Vařákovi a Kulhánkovi dořešit podpisové vzory v České spořitelně, aby byly 
s razítkem TJ (p. Dvořák, vařák, Kulhánek do 8. 12. 2010)

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

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)

schůze ukončena v 19.50 h.

plán na příští schůzi vv Konanou Dne  8. 12. 2010 (17.30 h.)
Stav členské základny   (Vařák)
Zpráva zdravotníka     (Čechová)
Návrh delegátů VV na VH oddílů  (VV)
Návrh „Péče o členy“ na rok 2011   (Vařák)
Návrh propagace „Mladkova“ na léto 2011 (Čech)

 

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

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


