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 T
J Zápis  č. 9/2010

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 8. 9. 2010

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

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

program:
Kontrola usnesení z minulých schůzí

2010/030 –    VV ukládá členům VV, aby se zeptali ve svých oddílech, jak se staví jejich oddíl k možnosti odměn 
ve VV TJ

 »  oddíly se vyjádřily spíše negativně (KOP ano, SPV spíše ne, BAD spíše NE, TUR spíše NE) takže VV od 
toho zatím upouští

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)

 »  vysvětlení: oddíl se vyjádřil, že se mu nepodařilo sehnat p. Hainzovou, tak jí odhlásil. Nyní bude 
oddíl p. Hainzovou kontaktovat a po dohodě obnoví členství

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

 » splněno, již se ozvala firma a obdržela kontakt na p. Křenka, který ji vysvětlí problémy s oknem 

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

 » splněno, byly zakoupeny 2 zářivky protože první se koupila ve špatném rozměru 

Kontrola usnesení z vh oDDílů a z vh tj
BOWLING - splněno mimo dětského dne
SPV - zpráva nedodána
TURISTIKA - splněno mimo dětského dne
BADMINTON - vše plněno
VOLEJBAL - zpráva nedodána
VV - zpráva nedodána

sDělení přeDseDy tj
» na ZŠ Pol. III stále probíhá rekonstrukce, cvičení bude zahájeno během října (asi)
» uzavřeny smlouvy na pronájem tělocvičen (na ZŠ Pol. IV se zvedl nájem o 40 Kč/hodinu)

sDělení Členů vv tj:
p. Čech: 
»  info z Mladkova

p. Vařák:
»  dotaz na p. Dvořáka ohledně prodeje žíněnek. Kdo stanovil cenu? Komu se prodali (IČO, adresa)? Kde jsou 

peníze?
»  propagace žactva a PVŽ - PVŽ bylo v zpravodaji, na výlepových plochách, SPV pouze ve skříňce, propagace se 

zlepšila, ale stále není dostatečná. Např. jednání s organizacemi, které mají také skříňku neproběhlo.
» blíží se volby, tak nezapomenout zkusit delegovat někoho do sportovní komise při ÚMO Pol. II
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 T
J Kulhánek

»  přečetl zprávu od p. Marka
Provedena propagace Cvičení žen:
SMP-výlep plakátů na 14 dní- polabiny IV, III
Polabiny - Trnová, ul.Kosmonautů, Polabiny 2 -u pošty, Polabiny 3 -ul.Napor.Eliáše, Polabiny 4-ul.Mozartova, 
Rosice-   u samoobsluhy
Sun City- pol. IV
předány podklady cvičení Pardubické noviny, MF
již vyšlo v Radničním zpravodaji.
Více jsem nestihl - (z práce chodím po18:00 )
zítra, nejdéle v pátek - polabiny poliklinika,Stavařov
potraviny, pekárna Hrubý -polIV.
rozhlas jsem nezkoušel.

usnesení:

2010/044 –    VV ukládá oddílu SPV dokončit jednání členství s pí Hainzovou.  (oddíl spv do 13. 10. 2010)

2010/045 –    VV snižuje dotaci pro SPV za nedodání zprávy na dnešní schůzi od p. Dvořáka o 300 Kč

2010/046 –    VV schvaluje smlouvy na pronájem tělocvičen se ZŠ Pol. II. a IV.

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

schůze ukončena v 19.15 h.

plán na příští schůzi vv Konanou Dne  13. 10. 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) 
Návrh organizačního zajištění VH TJ a oddílů  (Kulhánek)
Kontrola plnění harmonogramu prací v Mladkově (Čech)
Žádosti o dotace na ÚMO Polabiny II  (Dvořák)

 

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

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


