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J Zápis  č. 3/2012

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 26. 3. 2012

Přítomni za VV TJ:   pí Čechová (org. pracovník), p. Červenka (propagace), p. Janeček (předseda), pí Kárníková 
(tajemník), p. Krpata (zdravotník), p. Kulhánek (místopředseda), p. Maděra (SPV), 
pí Müllerová (org. pracovník), p. Vařák (hospodář, matrikář)

 
Omluveni:  p. Čech 
Neomluveni:  0
Přítomni ostatní: 0

Kontrola usnesení z minulých schůzí
2012/016 –    VV bere na vědomí zprávy z kontroly hospodaření a pověřuje pana Čecha zpracováním návrhu k zprávě 

z Mladkova 
›  pokoj č.6 - rozbitý kryt světla na stropu – vyměněno

 › kapající radiátory ve šroubových spojích v jídelně a na chodbě naproti WC
 ›  teče ramínko vodovodní baterie v kuchyni
 ›  chybí splachování na dámském WC – dámský záchod relativně v pořádku, při naší brigádě vymě-

níme ventil
 ›  rozbitá síťka pro stolní tenis
 ›  pokoj č.5 - nejde zavírat skříňka (M O37/1)
 ›  opakovaně máme připomínky ke stavu umývárny; tzv. koupelny. Na podlahu podtéká odtok z umy-

vadla, takže je mokrá obuv dotyčného při mytí. Umyvadlo není vůbec uchycené ke stěně. Perlátory 
jsou rozbité nebo zcela chybí. Vzhledem k velké výšce baterie nad umyvadlem dochází k postříkání.  
odpad u umyvadla v umývárně utěsněn 
na ostatních závadách se pracuje  

 
Odměna pro p. Poláka – vyřešeno

Proběhla návštěva České spořitelny (v Polabinách) v pondělí 12. 3. ve 14.30 h. z důvodu vytvoření nového podpiso-
vého vzoru k účtu TJ – vyřízeno

programu jednání
Pan Kulhánek přednesl návrh plánu práce, VV schválil plán na dnešní a následnou schůzi VV.

seznámení nových členů vv s náplní práce
Všichni členové byli seznámeni s náplní své funkce, případně vznesly dotazy. 
Jinak stále chybí kronikář TJ. Pan Vařák požádal paní Čechová – zatím odmítá.
K 50. výročí založení TJ v r. 2015 je třeba zorganizovat příslušnou akci.
Je třeba zlepšit propagaci chaty v Mladkově a cvičení žen a dětí.

vyhodnocení vh tj 

p. Vařák –  chybělo poděkování odstupujícím členům VV p. Dvořákovi a pí Zárubové – VV schvaluje zaslání dě-
kovného dopisu s odměnou v hodnotě 500 Kč

  –  pro příští VH TJ bude nespíše potřeba zajistit nové prostory, v hotelu Harmony dojde k větším změ-
nám  

VV schvaluje

aKtualizace adresáře
Předání adresáře členů VV TJ a jednotlivých oddílů všem členům VV a na web.

sdělení předsedy tj
0
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 T
J sdělení členů vv tj:

pí Čechová 
» prasklé vodovodní trubky v Mladkově – mokrá zeď – pan Čech připravil jednu brigádu z oddílu bowling a žádá 
ostatní oddíly o pomoc při druhé brigádě – ozval se p. Horáček a nabídl pomoc při opravě vodoinstalace

p. Vařák  
» potřebuje sponzorské smlouvy od p. Kulhánka
» je třeba svolat KRK a zvolit předsedu – zařídí p. Janeček

p.Kulhánek  
» pevnost Bouda v Mladkově požádala TJ o výměnu bannerů na webových stránkách – dohodne p. Červenka, ale 
nejprve mu pan Kulhánek připraví podklady k jednání
» požadavek na nové členy VV, aby podali návrhy na doplnění webových stránek TJ za účelem zvýšení informova-
nosti
» p. Mach z novin Pernštejn uskutečnil rozhovor s p. Horáčkem (badminton)
» sponzorské/darovací smlouvy: Gajatech s.r.o. (2 000 Kč), Martin hodek (6 000 Kč), Janeba Time (10 680 Kč), 
Oldřich Marek (3 500 Kč), Nova – maso uzeniny (2 000 Kč), PIIS (3 000 Kč), Sun City (3 000 Kč), Tenkral s.r.o.
(3 000 Kč)

pí Kárníková
» návrh na odměny členům při životních výročích ve formě dárkových  poukázek - odsouhlaseno

usnesení:
2012/018 –   VV zvolil představenstvo TJ ve složení:  předseda: Miroslav Janeček,  

místopředseda: Martin Kulhánek 
hospodář: Emil Vařák 
tajemník: Dana Kárníková

  představenstvo má podpisové právo a rozhodovací pravomoc v době mezi jednotlivými schůzemi vý-
konného výboru.

2012/019 –    VV ukládá paní Kárníkové zaslat/předat děkovný dopis p. Dvořákovi a pí. Zárubové (s poukázkou ve 
výši 500 Kč)

2012/020 –   VV ukládá Červenkovi a panu Kulhánkovi dořešit situaci s výměnou reklamy na webu s pevností Bouda

 2012/021 –   VV ukládá panu Janečkovi svolat KRK (zvolení předsedy)

2012/022 –   VV ukládá panu Čechovi zajistit opravu prasklé vody (pomoc přislíbil p. Horáček s badmintonu)
2012/023 –   VV ukládá panu Kulhánkovi dodat panu Vařákovi kopii všech sponzorských/darovacích smluv)
2012/024 –   VV schvaluje konání schůzí VV od 18.30 h.
2012/025 –    VV ukládá všem členům VV prostudovat předložený plán práce a připravit si na příští schůzi případné 

připomínky na změny.
2012/026 –    VV schvaluje smlouvy: Gajatech s.r.o. (2 000 Kč), Martin hodek (6 000 Kč), Janeba Time 

(10 680 Kč), Oldřich Marek (3 500 Kč), Nova – maso uzeniny (2 000 Kč), PIIS (3 000 Kč), Sun City 
(3 000 Kč), Tenkral s.r.o. (3 000 Kč)

platné úKoly uložené usnesením vv tj
0

schůze ukončena v 19.50 h.

plán na příští schůzi vv Konanou dne 16. 4. 2012 (18.30 h.)
Zpráva z úseku propagace    (Červenka) 
Stav hospodaření za 1. čtvrtletí    (Vařák)
Zapracování usnesení VH do plánu práce VV  (Kulhánek)

 Zpracoval: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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


