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 T
J Zápis  č. 6/2011

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 9. 6. 2011

Přítomni za VV TJ:   p. Dvořák (předseda), p. Vařák (hospodář, matrikář), p. Kulhánek (místopředseda),  
Ing. Čechová (zdravotnice), pí. Zárubová (org. pracovník)

 
Omluveni:  p. Marek (propagace), p. Čech (člen)
Neomluveni: 0 
Přítomni ostatní: 0

program:
Kontrola usnesení z minulých schůzí
2011/018 –    VV pověřuje p. Čecha zakoupením a doplnění stavu nádobí na Mladkově (p. Čech, do 8. 6. 2011)
 »  splněno

2011/016 –    VV pověřuje p. Čecha zajištěním zprovoznění brány na Mladkově (p. Čech, do 8. 6. 2011)
 »  zde je trochu problém s komunikací s p. Křenkem, p. Vařák se zkusí domluvit s p. Křenkem osobně
 »  zatím nic nového

předány aktualizové usnesení TJ, ostatní si mohou stáhnou z internetu

Návrh propagace „MladKova“ Na ziMu 2011–12
Zprávu dodal Vladimír Čech. Internet www.levneubytovani.cz, naše www stránky, požádat SPV o předání letáků 
při zápisu, pokud bude článek o jednotě do zpravodaje zmínit chatu v Mladkově, je ještě možné dát jednoduchou 
prezentaci na www.ceskehory.cz, ale stojí to 75,- za měsíc (VV neschválil). Provést propagaci v každém oddíle.

KoNtrola plNěNí harMoNograMu prací v MladKově
1. Nátěr plotu + oprava   brigáda, pan Křenek do 30.6.2011
2. Obílení chalupy      co bylo potřeba je obílené
3. Nátěr plotu + oprava   pan Křenek  do 30.6.2011 částečně splněno
4. Natřít okna v jídelně na bílo   pan Křenek,   do 30.09.2011 částečně splněno
5. Oprava střechy (protisněhové zábrany)  dodavatelsky pan Křenek do 30.11.2011
6.  Položit linoleum v jídelně  brigáda   splněno
7. Kominík     zajistí pan Křenek po domluvě s ob. Úřadem  - nezískal jsem 

info od p. Křenka jestli už tam byl

Brigády: duben, listopad – Turistka, duben – Volejbal, květen, říjen – Bowling, červen – Badminton – podle 
p. Křenka není práce, říjen – SPV 

zpráva z úseKu propagace
Zpráva opět nedodána, přislíbeno od p. Marka, že bude dodána zítra.

ŘešeNí aKtualizace průKazeK a zNáMeK tj
VV projednal
1 – sjednotit členské průkazy – bez rozdílu dospělí členové, žactvo. Toto evidovat pouze pomocí evidenčních 
kartiček. Převod do další kategorie – žactvo – dorost – dospělí bude provádět matrikář TJ a matrikářům oddílů to 
oznámí (elektronicky).
2 – nové průkazky – kartičky velikosti cca současných žákovských průkazek, na čelní straně bude uvedeno číslo 
průkazky, příjmení, jméno, datum narození, adresa bydliště. Zadní strana bude volná pro případné poznámky. 
Na průkazky zakoupit PVC obaly – je nutné vzájemné přizpůsobení. Přesné rozměry a další detaily – údaje na prů-
kazech - budou stanoveny později.
3 – cenu za průkazku a to cca 5 Kč – ještě bude případně upravena dle pořizovací ceny
4 – příspěvkové známky, jako doklad o zaplacení dané částky zrušit s tím, že každý člen bude mít prokazatelný 
doklad o zaplacení členského příspěvku. Toto lze spojit s potvrzením o zaplacení oddílového příspěvku. Na dokla-
du v rubrice „Účel platby“ bude uvedeno: členský příspěvek (50, 25, 13 ), oddílový příspěvek (částka), nebo jiný, 
průkazný způsob dokladu. Vystavení tohoto dokladu bude povinností hospodářů oddílů. 
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 T
J sděleNí pŘedsedy tj

»  dotace od magistrátu města Pardubic ve výši 10 600 Kč (nájem klubovny), sport pro všechny 2 000 Kč, trenéři 
8 000 Kč, nájem tělocvičen pro žactvo 44 300 Kč

» p. Henešová dala výpověď z dohody o pracovní činosti k 31. 5. 2011
    › bude uzavřená nová smlouva s p. Erlebachovou na 320 Kč/měsíc

sděleNí ČleNů vv tj:
p. Vařák
»  návrh na zvýšení dotace pro oddíl badmintonu (dotace na školičku badmintonu z Pardubického kraje) 

o 10 000 Kč

usNeseNí:
2011/023 –    VV schvaluje 
 1 –  sjednotit členské průkazy – bez rozdílu dospělí členové, žactvo. Toto evidovat pouze pomocí evi-

denčních kartiček. Převod do další kategorie – žactvo – dorost – dospělí bude provádět matrikář TJ 
a matrikářům oddílů to oznámí (elektronicky).

 2 –  nové průkazky – kartičky velikosti cca současných žákovských průkazek.  
Návrh zpracuje p. Kulhánek, vzhled bude schálen VV nebo předsednictvem TJ.

 3 – zpoplatnění průkazek – cena bude stanovena s přihlédnutím na výrobní cenu (min. to bude 5 Kč)
 4 –  příspěvkové známky, jako doklad o zaplacení dané částky zrušit s tím, že každý člen bude mít 

prokazatelný doklad o zaplacení členského příspěvku. Toto lze spojit s potvrzením o zaplacení od-
dílového příspěvku. Na dokladu v rubrice „Účel platby“ bude uvedeno: členský příspěvek (50, 25, 
13 ), oddílový příspěvek (částka), nebo jiný, průkazný způsob dokladu. Vystavení tohoto dokladu 
bude povinností hospodářů oddílů. 

  Pokud se stihnou připravit a vyrobit nové členské průkazky TJ bude vše spuštěno od 1. 9. 2011, jestli-
že ne, platnost bude až od 1. 1. 2012. Bude rozhodnuto na další schůzi VV.

2011/024 –    VV ukládá panu Čechovi pokusit se najít možnost předávání klíčů od Mladkova tak, aby nebyla nutná 
osobní návštěva v klubovně TJ, týká se hlavně mimopardubických

  (p. Čech, do 31. 10. 2011)
2011/025 –    VV bere na vědomí výpověď paní Henešové
2011/026 –    VV schvaluje propagaci na zimní období pro rekreaci na Mladkově
2011/027 –    VV schvaluje smlouvu o dotacích s magistrátem města Pardubice
2011/028 –    VV schvaluje zvýšení dotace oddílu badminton o 10 000 Kč (dotace na školičku od Pard. kraje)

platNé úKoly uložeNé usNeseNíM vv tj
0

schůze ukončena v 19.30 h.

pláN Na pŘíští schůzi vv KoNaNou dNe  24. 8. 2011 (17.30 h.)
Stav hospodaření za 1. pololetí    (Vařák)
Stav členské základny     (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


