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J Zápis  č. 9/2011

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 12. 10. 2011

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

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

program:
Kontrola usnesení z minulých schůzí
2011/031 –    VV ukládá panu Dvořákovi se co nejrychleji kontaktovat s p. Markem a vyřešit otázky jeho práce v TJ 
  (p. Dvořák, do 3. 9. 2011)
 »  dnes odpověděl, že je pracovně vytížen a do konce roku nedojde ke zlepšení, Ing. Čechová se zkusí 

zeptat jestli by Červenka nechtěl vzít funkci po p. Markovi

Kontrola usnesení z vh oDDílů a z vh tj 
kontrola usnesení z VH SPV se posouvá na další schůzi – nebylo připraveno, tzn. úkol nesplněn
» dnes úkol opět nesplněn

návrh organizačního zajištění vh tj
VH TJ se bude konat ve středu dne 7. března 2012 od 18:00 hod. v hotelu Harmony (Synthesia).
(12. 3. - 18. 3. 2012 - jarní prázdniny Pardubice)

Vytištění delegačenek zajistí: Kulhánek. Předání delegačenek zajistí: zástupci odd. ve VV. Zvací dopisy pro dele-
gáta PSO ČSTV, pro hosty a sponzory a zasloužilé členy zajistí: Čechová. Zajištění sálu: Dvořák

Počty delegátů z jednotlivých složek : 
ASPV 11, Turistika 11, Volejbal 4, Badminton 4, Kontrolní a revizní komise 2, Bowling 2, VV TJ 7

Návrh programu VH :
1. Zahájení
2. Volba mandátové, návrhové komise a volební komise 
3. Zpráva o činnosti za rok 2011
4. Zpráva o hospodaření za rok 2011
5. Zpráva KRK
6. Diskuse
7. Zpráva mandátové komise
8.  Volby nového VV TJ
9. Návrh plánu činnosti na rok 2012
10. Návrh rozpočtu na rok 2012
11. Usnesení
12. Závěr
Návrh na prodloužení volebního období na 4 roky

návrh organizačního zajištění vh oDDílů
VH TJ se bude konat ve středu dne 7. března 2012 od 18:00 hod. v hotelu Harmony (Synthesia).
Termín konání valných hromad oddílů zvolte v období od 10. 1. 2012 do 31. 1. 2012. 
Datum a místo konání VH oddílu oznamte zástupci oddílu ve VV TJ do 13. 12. 2011.
Počty delegátů z jednotlivých složek : 
SPV: 11, Turistika: 11, Volejbal: 4, Badminton: 4, Kontrolní a revizní komise: 2, Bowling 2, VV TJ: 7

Návrh programu VH:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, návrhové komise a volební komise 
3. Zpráva o činnosti za rok 2011
4. Zpráva o hospodaření za rok 2011
5. Diskuse
6. Zpráva mandátové komise
7.  Volby nového VV
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J 8. Návrh plánu činnosti na rok 2012

9. Návrh rozpočtu na rok 2012
10. Volba delegátů na VH TJ, která se bude konat 7. 3. 2012 v hotelu Harmony
11. Usnesení
12. Závěr

Materiály z valné hromady oddílu (zprávy o činnosti a hospodaření, seznam delegátů na VH TJ, usnesení a rozpo-
čet) je třeba předat výboru TJ nejpozději do 7. 2. 2012.

Kontrola plnění harmonogramu prací v mlaDKově
Přednesl p. Čech. 

ŽáDosti o Dotace na Úmo polabiny ii
Je to rozpracované, bude odesláno v nejbližší době. 

sDělení přeDseDy tj
»  změna cvičitelky, bude cvičit p. Tauferová (340 Kč/měsíc), zastupovat bude Förstrové (85 Kč/hod.) s platností 

od 1. 11. 2011

sDělení členů vv tj:
Vařák
»  Mladkov – návrh opatření: při zamluvení celé chalupy je povinnost zaplatit min 10 míst
» přednesl zprávu o fungování VV

Čech
»  na Mladkově voda je přepojena
»  oddíl bowlingu je na průběžném 1. místě

usnesení:
2011/032 –    VV pověřuje Ing. Čechovou, aby se zeptala p. Červenky jestli nechce vzít funkci propagace ve VV TJ 
  (p. čechová, do 9. 11. 2011)
2011/033 –    VV schvaluje dohodu o pracovní činnosti s p. Tauferovou (340 Kč/měsíc) a p. Förstlovou (85 Kč/mě-

síc) s platností 1. 11. 2011 

2011/034 –    VV schvaluje, aby se při zamluvení celé kapacity chalupy v Mladkově je povinností zaplatit minimálně 
10 míst

2011/035 –    VV ukládá všem členům VV, aby si dobře prostudovali „Zásady organizátorské a řídící práce v TJ“
  (všichni členové vv, do 9. 11. 2011)

2011/036 –    VV ukládá panu Dvořákovi připravit bod „Kontrola usnesení z VH oddílů SPV
  (p. Dvořák do 9. 11. 2011)
2011/037 –    VV ukládá panu Dvořákovi napsat zvací dopis pro předsedy na příští schůzi, v dopise bude uveden po-

žadavek na 1 člena do volební komise od každého oddílu
  (p. Dvořák do 20. 10. 2011)

platné ÚKoly uloŽené usnesením vv tj
0

schůze ukončena v 19.10 h.

plán na příští schůzi vv Konanou Dne  9. 11. 2011 (17.30 h.)
Schůzka se zástupci oddílů (VV)
Návrh plánu práce VV na rok 2012 (Kulhánek)

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

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


