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J Zápis  č. 1/2011

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 12. 1. 2011

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

 
Omluveni:   0
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: 0

program:
Kontrola usnesení z minulých schůzí

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)

 »  VV schvaluje viz usnesení
2010/069 –    VV dar pro p. Křenka v hodnotě 2 000 Kč za práci na chalupě v Mladkově 

»  splněno (p. vařák domluví s p. Křenkem, 23. 2. 2011)
2010/070 –    VV ukládá všem členům VV, aby předložily do příští schůze VV své požadavky na rozpočet TJ 

»  splněno (všichni členové vv, 12. 1. 2011)

Na VH oddílu SPV je delegován p. Vařák, na VH oddílu turistiky je delegován p. Čech.
Pan Vařák připomněl usnesení, aby oddíly dbaly na konání své valné hromady v důstojném prostředí.

„péče o členy“ za roK 2010
Zprávu přednesl p. Vařák.

vyhodnocení plnění usnesení (oddílů i vv) z vh
U oddílů vše splněno kromě oddílu SPV, který má v usnesení evidovat dobrovolné funkcionáře (např. p. Zárubová 
není evidována jako dobrovolná pracovnice). Kontrolu usnesení z VH p. Dvořák nemá, přesunuto na příští schůzi.

Kontrola plnění harmonogramu prací v mladKově
Zprávu přednesl p. Čech. Vše důležité splněno.

návrh harmonog. prací v mladKově na roK 2011
Zprávu přednesl p. Čech.

návrh možností na nové aKce tj
Vzhledem k nejisté finanční situací z dotacemi, zatím se nic nepřipravuje v pololetí budeme vědět více.

sdělení předsedy tj
» uzavřeny smlouva na nájem na tělocvičny na ZŠ Pol. II, III, IV
» letos žádáme o dotace ve výši 60 000 Kč ÚMO Pce II + 6 000 Kč
» na ZŠ III. dochází k zvýšení nájmu z 200 Kč na 300 Kč/hodinu – badminton požaduje zrušit tréninky ve středu

sdělení členů vv tj:
p. Čech
» byl schválen postup opravy okem v Mladkově tzn. opravu provede p. Křenek a budeme požadovat zaplacení 
materiálu na firmě co měla provést opravu

p. Marek
» podal info k webu www.kamchodit.cz

p. Vařák
» navrhuje definovat funkci dobrovolného funkcionáře
» dohoda s p. Tauferovou na zastupování v cvičení PVŽ za 85 Kč/hodinu, 27. 12. 2010 schválilo předsednictvo TJ
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J p. Kulhánek

»  situace v ČSTV
»  RMI darovací smlouva

usnesení:
2011/001 –    VV schvaluje návrh na vyznamenání od tj
A)  Pamětní list (PL)– je udělován pouze při výročí TJ (nebo při významné události), uděluje se za rozvoj TJ, za 

reprezentaci TJ atd., může se udělit i nečlenům TJ, může se udělovat i několikrát téže osobě (samozřejmě po-
každé jiný PL), uděluje se na návrh jakéhokoliv člena VV nebo na návrh oddílu, schvaluje VV TJ, předává VVTJ.

B)  Medaile tělovýchovné jednoty – je udělována za rozvoj TJ, za reprezentaci TJ atd., může se udělit pouze 
členům TJ, může se udělovat např. při životních výročích. Medaile má 3 stupně: bronzová, stříbrná a zlatá. 
Každá může být udělena pouze jednou. Dalším stupněm je ocenění práce přes PSO ČSTV Pardubice. Uděluje se 
na návrh jakéhokoliv člena VV nebo na návrh oddílu, schvaluje VV TJ, předává VV TJ. 

Podmínky pro udělování vyznamenání jsou pouze informativní a v případě potřeby, na návrh předsedy TJ, je mož-
né je měnit. (je nutné přihlédnout ke konkrétním podmínkám).

2011/002 –    VV schvaluje vyznamenání  
A) „zlatá medaile TJ“: Miroslav Záruba, Vladimír Čech (tur), Josef Horáček, Marie Brandejská,  
Jan Sudek 
B) „stříbrná medaile TJ“ Martin Kulhánek

2011/003 –    VV schvaluje zhotovení medailí TJ (10 ks od každé, zlatá stříbrná, bronzová)
(zajistí p. Kulhánek, do 23. 2. 2011)

2011/004 –    VV schvaluje podmínky funkce  „dobrovolný pracovníka TJ“ – pracovník, funkcionář, který se aktuálně 
podílí na chodu oddílu nebo TJ nebo zastává funkci v kterémkoliv orgánu TJ

2011/005 –    VV schvaluje dohodu s p. Tauferovou na zastupování v cvičení PVŽ za 85 Kč/hodinu
2011/006 –    VV schvaluje zrušení usnesení 2008/040 o snížení dotace při neplnění usnesení
2011/007 –    VV schvaluje harmonogram prací na chalupě v Mladkově
2011/008 –    VV bere na vědomí zprávu z úseku péče o členy
2011/009 –    VV schvaluje smlouvy na pronájem tělocvičen na ZŠ Pol. II., III., IV.
2011/010 –    VV schvaluje smlouvu s firmou RMI na dar ve výši 8 000 Kč

platné úKoly uložené usnesením vv tj
2010/067 –    VV ukládá p. Markovi doplnit článek od Ing. Čechové k výročí TJ (p. marek, 12. 1. 2011)
2010/071 –    VV ukládá p. Dvořákovi, spojit se s KRK a zjistit aktuální stav (p. dvořák, 23. 2.  2011)

schůze ukončena v 20.10 h.

plán na příští schůzi vv Konanou dne  23. 2. 2011 (17.30 h.)
Vyhodnocení plnění usnesení z VH TJ  (Dvořák)
Vyhodnocení VH oddílů    (VV) 
Kontrola přípravy VH TJ    (VV)
Projednání materiálů na VH TJ  
 Zpráva o hospodaření za rok 2010 (Vařák)
  Zpráva o činnosti za rok 2010  (Dvořák)
     Návrh plánu činnosti na rok 2011 (Dvořák)
     Návrh rozpočtu na rok 2011  (Vařák)
     Návrh usnesení na rok 2011  (Dvořák)
Kontrola delegátu na VH TJ   (Vařák)

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

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


