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 T
J Zápis  č. 1/2010

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 6. 1. 2010

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

Omluveni: pí. Zárubová (org. pracovník), pí. Třasáková (zdravotník), p. Čech (člen)
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: 0

program:
KOntrOla usnesení z minulých schůzí
2009/062 –  VV schvaluje majetkové vypořádání oddílu kopané a bowlingu, mj. míč – SPV, síť – odd. volejbalu, další 

prodeje bude VV schvalovat při předložení konkrétní nabídky
 » zatím není hotovo, bude dořešeno 13.1. při inventuře majetku

2009/076 –  VV p. Kulhánkovi zhotovit čestné členství pro p. Annu Skvrnovou
 » splněno, p. Dvořák předá oddílu TUR

2009/065 –  VV pověřuje p. Dvořáka svoláním schůzky s p. Křenkem, kdy by si vyjasnily povinnosti p. Křenka
 »  splněno, konala se schůzka s p. Křenkem (Dvořák, Vařák, Ježková). Dohodnuto, že p. Křenek bude 

nadále opět „jen“ správcem, návrh obsazení funkce – člena výboru pověřeného Mladkovem bude již 
zajišťovat volební komise – ke schválení VH

2009/071 –  VV ukládá p. Dvořákovi svolat volební komisi předat jim podklady a pokyny pro jejich práci 
 »  splněno, schůzka konána 17. 12. od 18 hodin, předsedou vybrán p. Marek. p. Dvořákem předány 

materiály – popisy funkcí VV

schválen zápis z minulé schůze vv

„péče O členy“ za rOK 2009
Přednesl p. Vařák, jubilanti – balíčky  – 13 osob, 4 členství, p. Dvořák doplnění – 60 blahopřání a PF

vyhOdnOcení plnění usnesení (Oddílů i vv) z vh
VV: všechna usnesení se plní, usnesení Průběžně propagovat TJ – částečně
Oddíly: usnesení splněny kromě usn. týkající se pomoci s pořádáním Dětského dne – nekonal se z důvodu nedo-
statku financí
Odd. SPV nesplnil usnesení – pořádat brigádu na Mladkově
Usnesení – „využít rodičovských sdružení na školách na propagaci oddílu“ nebylo splněno
Usnesení – členské základně uloženo propagovat akce krajského a regionál. Centra“ – nesplněno

KOntrOla plnění harmOnOgramu prací v mladKOvě 
Přednesl p. Křenek. Organizace – brigád – zádrhel u odd. turistiky – nepřijeli na úklid a povlečení čistým prádlem 
před sezónou – musel provést sám. Nebyly prostředky na nátěr střechy a oken. Výběr septiku, výměna vodomě-
ru. 

návrh mOžnOstí na nOvé aKce tj
Přesunuto na příští schůzi VV.

infOrmace z badmintOnu
Přednesl p. Kulhánek

návrh delegátů vv na vh Oddílů
Na VH badmintonu půjde p. Dvořák, na VH bowlingu půjde p. Ježková, ostatní viz. zápis z minulé schůze VV
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 T
J ÚseK prOpagace - upřesnění funKce 

VV si s p. Markem upřesnil způsob propagace TJ

sdělení předsedy tj
» odeslány žádost na granty na Pardubický kraj (školička badmintonu)
» smlouva o používání tělocvičny ZŠ Pol. II
» odeslány žádosti na granty města Pardubic

sdělení tajemnice
0

sdělení členů vv tj:
Vařák  
»  nutno lépe dbát na aktualizaci dobrovolných funkcionářů TJ, navrhl jasně definovat termín „dobrovolný funk-

cionář“
» v případě jakékoliv mimořádné schůzky předsednictva TJ nezvat p. Vařáka (hospodáře TJ) v době jeho služby

usnesení:
2010/001 –  VV schvaluje návrh, aby rozpočet na příští rok pro oddíl PVŽ byl navržen aktivní částkou 3 000 Kč a roz-

počet Mladkova aktivní částkou 10 000 Kč
2010/002 –  VV bere na vědomí zprávu „Péče o členy za rok 2009“
2010/003 –  VV schvaluje delegáty na VH oddílů

platné ÚKOly ulOžené usnesením vv tj
2009/062 –  VV schvaluje majetkové vypořádání oddílu kopané a bowlingu, mj. míč – SPV, síť – odd. volejbalu, další 

prodeje bude VV schvalovat při předložení konkrétní nabídky

2009/063 –  VV ukládá p. Dvořákovi a p. Markovi provést další propagaci na cvičení PVŽ, VV schvaluje další pokračo-
vání až do naplnění cvičení  (zajistí p. dvořák, p. marek)

2009/067 –  VV pověřuje p. Dvořáka jednáním s ÚMO Pol. II (Pravobřežní zpravodaj) a Magistrát města (Zpravodaj) 
z důvodů malého zájmu o zveřejnění našich článku v zpravodajích

 (zajistí p. dvořák – do 31. 1. 2010)

2009/075 –  VV ukládá všem členům VV předložit požadavky na rozpočet na rok 2010 do 10. 2. 2010
(zajistí všichni členové vv do 10. 2. 2010)

plán na příští schůzi vv KOnanOu dne  10. 2. 2010 (17.30 h.)
Vyhodnocení VH oddílů    (VV) 
Návrh harmonog. prací v Mladkově na rok 2010 (Křenek)
Kontrola přípravy VH TJ    (VV)
Projednání materiálů na VH TJ  
 Zpráva o hospodaření za rok 2009 (Vařák)
Návrh termínů brigád v Mladkově     (Křenek)
Informace z PVŽ     (Dvořák)
Informace z turistiky    (p. Třasáková)
Návrh možností na nové akce TJ     (Zárubová)

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

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


