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 T
J Zápis  č. 7/2010

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 9. 6. 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:  0
Neomluveni: p. Marek (propagace)
Přítomni ostatní: 0

program:
Kontrola usnesení z minulých schůzí
2010/026 –    VV ukládá p. Kulhánkovi vytvořit nové kartičky na kontrolu chalupy v Mladkově pro členy VV TJ 

»  splněno (zajistí p. Kulhánek – do 9. 6. 2010)

2010/027 –    VV ukládá p. Čechovi a p. Dvořákovi najít dopis  s odpovědí na nedodělky při výměně oken Mladkově, 
případně se zeptat p. Ježkové (zajistí p. Čech a p. Dvořák – do 9. 6. 2010) 
»  připraveny podklady dopis bude odeslán do 14 dní 

Návrh propagace „MlaDKova“ Na ziMu 2010–11   
Přednesl p. Čech.

KoNtrola plNěNí harMoNograMu prací v MlaDKově
Přednesl p. Čech.

zMěNy ve vv tj
K návrhu p. Kulhánka se vyjádřili členové VV takto:
p. Čech – souhlasí, Dvořák – souhlasí, drobné připomínky, Zárubová –  drobné připomínky, Čechová – souhlasí, p. 
Vařák – je nutné důsledně a velmi zodpovědně projednat finance k tomu určené, cca 20 000 Kč/rok, kde se tyto 
peníze vezmou? Co jim za to VV nabídne? Jak by se ohodnocovali práce např. předsedů TJ. Dále upozornil na jistou 
formálnost při jednáni VV. Dále odmítl svoji případnou odměnu za práci ve VV TJ.
VV zatím uložil, aby se členové VV zeptali ve svých oddílech, jak k této možnosti staví jejich oddíl.

sDěleNí přeDseDy tj
»  přišla smlouva na dotaci od PSO ČSTV ve výši 18 557 Kč a dotaci na údržbu chalupy v Mladkově ve výši 5 120 Kč 

(vv schvaluje obě tyto smlouvy)
»  přišla smlouva na dotaci magistrátu města 43 700 Kč (4 000 Kč badminton trenéři, 11 000 Kč nájemné klubov-

ny, ostatní nájem tělocvičny pro mládež
»  návrh na ceny do PVŽ při pozdějším přihlášení – každý měsíc – 50 Kč
»  předal p. Markovi článek do Radničního zpravodaje, zatím bez odezvy
»  tělocvična v Pol. IV – změna na gymnázium, mění se zřizovatel a zatím není možné podepsat smlouvy o proná-

jmu tělocvičen, VV pověřuje p. Dvořáka, aby zjistil podrobnosti, hlavně co se týká pronájmů tělocvičny

sDěleNí ČleNů vv tj:
p. Čech: 
»  návrh na nové ceny v chalupě v Mladkově od 1. 1. 2011 - 90 Kč/noc dospělí, 40 Kč/noc dítě.
»  info z bowlingu

p. Zárubová: 
» dotaz jestli bude dětský den – VV zatím ne, uvidíme dle financí

Ing. Čechová:
»  výměna léků v lékárně (Mladkov) 

  
p. Kulhánek:

» info z badmintonu
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 T
J usNeseNí:

2010/029 –    VV schvaluje „Návrh propagace „Mladkova“ na zimu 2010–11“
2010/030 –    VV ukládá členům VV, aby se zeptali ve svých oddílech, jak se staví jejich oddíl k možnosti odměn ve 

VV TJ (celý vv do 8. 9. 2010)
2010/031 –    VV schvaluje smlouvu na dotaci od PSO ČSTV ve výši 18 557 Kč a dotaci na údržbu chalupy v Mladkově 

ve výši 5 120 Kč
2010/032 –    VV schvaluje smlouvu na dotaci od magistrátu města Pardubice 43 700 Kč 
2010/033 –    VV schvaluje návrh na upřesnění cen do PVŽ při pozdějším přihlášení – každý měsíc – 50 Kč
2010/034 –    VV pověřuje p. Dvořáka jednáním s Pardubickým krajem ohledně tělocvičny v Pol. IV

(p. Dvořák do 25. 8. 2010)
2010/035 –    VV schvaluje nové ceny v chalupě v Mladkově od 1. 1. 2011 – 90 Kč/noc dospělí, 40 Kč/noc dítě.
2010/036 –    VV schvaluje snížení dotace pro oddíl badmintonu o 300 Kč – neomluvená účast p. Marka a nesplnění 

bodu 28/2010.
2010/037 –    VV schvaluje dohodu o pracovní činnosti s Marií Förstrovou od 1. 9. 2010 na 340 Kč/měsíc – cvičení 

PVŽ

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 

2010/024 –    VV ukládá p. Markovi a p. Dvořákovi provést propagaci cvičení PVŽ (viz bod dnešní schůze)
(zajistí p. Marek, p. Dvořák – do 25. 8. 2010)

2010/027 –    VV ukládá p. Čechovi a p. Dvořákovi najít dopis  s odpovědí na nedodělky při výměně oken Mladkově, 
případně se zeptat p. Ježkové

(zajistí p. Čech a p. Dvořák – do 9. 6. 2010)

schůze ukončena v 19.40 h.

pláN Na příští schůzi vv KoNaNou DNe  25. 8. 2010 (17.30 h.)
Stav hospodaření za 1. pololetí    (Vařák)
Stav členské základny     (Vařák)
Plnění péče o členy za 1. pololetí   (Vařák)
Organizační zajištění zápisu do PVŽ  (Dvořák)
Předání podkladů k aktualizaci www stránek  (zástupci oddílů ve VV)

 

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

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


