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J Zápis  č. 8/2010

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 25. 8. 2010

Přítomni za VV TJ:   p. Dvořák (předseda), p. Vařák (hospodář, matrikář), p. Kulhánek (místopředseda),  
Ing. Čechová (zdravotnice), p. Čech (člen), p. Marek (propagace)

Omluveni:  pí. Zárubová (org. pracovník), 
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: 0

program:
Kontrola usnesení z minulých schůzí
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)
 »  rozdány letáky cvičenkám před koncem cvičení a poslán podklad do Radničního zpravodaje 

›  do této doby se pro propagaci moc neudělalo je nutné na tom ihned začít pracovat, aby bylo spl-
něno toto usnesení, hlavně aby bylo dostatek cvičenek 

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) 
»  splněno zatím bez odezvy, napsat znovu a poslat doporučeně, zajistí p. Dvořák

2010/034 –    VV pověřuje p. Dvořáka jednáním s Pardubickým krajem ohledně tělocvičny v Pol. IV
(p. Dvořák do 25. 8. 2010)

 »  splněno p. Dvořák jednal s Pardubickým krajem, mělo by být vše jako před tím, ale ještě to není 
na papíře, zítra další jednání

stav hospoDaření za 1. pololetí    
Přednesl p. Vařák. TJ zatím hospodaří s přebytkem cca 331 000 Kč, ale ještě nebyl uhrazen letní turistický pobyt, 
tělocvičny badmintonu na 2. pololetí, celkově je stav uspokojující.

stav ČlensKé záKlaDny
Přednesl p. Vařák. Rozdíl od minulého roku +88 (v podstatě vše Mladkov), členská základna oddílů je skoro shodná 
z minulým rokem. Oddíl SPV zrušil členství p. Heinzové, ta o tom nevěděla. Návrh na usnesení: 
1)  Uložit vedení oddílu SPV projednat a zdůvodnit formu a způsob zrušení členství pí Hainzové v TJ Sokol Polabiny. 

O výsledku informovat VV TJ i pí Hainzovou.
2)  Zvážit potřebu navrhnout postup při rušení členství v TJ, zvláště u členů, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 

na vedení TJ nebo oddílů.

plnění péČe o Členy za 1. pololetí
Přednesl p. Vařák. 

organizaČní zajištění zápisu Do pvŽ
Přednesl p. Dvořák. 
Pol. II. 14. 9. 18.30–19.00 h.
Pol. III. 13. 9. 17.00 h.–18.00 h.
Pol IV. 13. 9. 18.30–19.00 h.

přeDání poDKlaDů K aKtualizaci www stráneK
Podklad zatím předaly BAD a BOW. Ostatní dodají do 27. 8.

sDělení přeDseDy tj
» na ZŠ Pol. III probíhá rekonstrukce, cvičení bude zahájeno až od 1. 10. 2010
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J sDělení Členů vv tj:

p. Čech: 
»  badminton provedl 2 brigády a bohužel práce na druhé byla velmi malá
»  je rozbitá brána na Mladkově

p. Vařák:
» nejsou zápisy z brigád
» byly zakoupeny 2 zářivky (BAD a p. Křenek), zjistit situaci (p. Čech)
» seznámil VV s kontrolou na Mladkově

usnesení:

2010/038 –    VV ukládá oddílu SPV projednat a zdůvodnit formu a způsob zrušení členství pí Hainzové v TJ Sokol 
Polabiny. O výsledku informovat VV TJ i pí Hainzovou.  (oddíl spv do 8. 9. 2010)

2010/039 –   VV ukládá všem oddílům, aby při rušení členství v TJ, zvláště u členů, kteří se jakýmkoliv způsobem po-
díleli na vedení TJ nebo oddílů, postupovali pečlivě a s vědomím odhlašovaného (pokud je to možné)

2010/040 –    VV ukládá p. Dvořákovi poslat doporučeně druhý dopis (nedodělky při výměně oken Mladkově) 
(zajistí p. p. Dvořák – do 8. 9. 2010)

2010/041 –    VV bere na vědomí zprávu o hospodaření, stavu členské základny a zprávu o plnění péče o členy

2010/042 –    VV rozhodl, že parkování na chalupě v Mladkově je dovoleno i na dvoře mezi hospodářskou budovou 
a chatou (vyjímku tvoří nynější rozbitá brána) 

2010/043 –    VV ukládá p. Čechovi zjistit situaci kolem dvou zakoupených zářivek
(zajistí p. Čech – do 13. 10. 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

2010/030 –    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)

 

schůze ukončena v 19.30 h.

plán na příští schůzi vv Konanou Dne  8. 9. 2010 (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 PVŽ (Dvořák) 
Kontrola usnesení z VH oddílů a z VH TJ  (zástupci oddílů ve VV)

 

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

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


