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J Zápis  č. 4/2012

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 16. 4. 2012

Přítomni za VV TJ:   pí Čechová (org. pracovník), p. Červenka (propagace), p. Janeček (předseda), pí Kárníková 
(tajemník), p. Kulhánek (místopředseda),  pí Müllerová (org. pracovník), p. Vařák (hospo-
dář, matrikář), p. Čech (Mladkov)

 
Omluveni:  p. Krpata (zdravotník), p. Maděra (SPV)
Neomluveni:  0
Přítomni ostatní: 0

Kontrola usnesení z minulých schůzí
2012/019 –    VV ukládá paní Kárníkové zaslat/předat děkovný dopis p. Dvořákovi a pí. Zárubové (s poukázkou ve 

výši 500 Kč)
 › splněno

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

 2012/021 –   VV ukládá panu Janečkovi svolat KRK (zvolení předsedy)
 ›  splněno, předsedou zvolen p. Jakubovič. Členka KRK pí Francová se sejde s p. Vařákem a projednají 

legislativní změny – v příloze zápis z jednání.

2012/022 –   VV ukládá panu Čechovi zajistit opravu prasklé vody (pomoc přislíbil p. Horáček s badmintonu)
 ›  splněno, 21. 4. – oprava byla provedena p. Horáček + bowling, ještě je nutné někde dokončit začiš-

tění zdí – došla malta.

2012/023 –   VV ukládá panu Kulhánkovi dodat panu Vařákovi kopii všech sponzorských/darovacích smluv)
 › splněno, až na jenu, která je přislíbená

2012/025 –    VV ukládá všem členům VV prostudovat předložený plán práce a připravit si na příští schůzi případné 
připomínky na změny.

 › splněno, plán schválen

zpráva pana Čecha Ke Kontrole na chalupě MladKov od KrK
Všechny závady odstraněny, až na umývárnu. Pan Čech navrhuje koupit 3 nové baterie za cca 400 Kč – dohodnuto 
odsunout na příští rok, zatím provést pouze přípravu. V případě, že by tento postup vyžadoval vícepráce při pozděj-
ší instalaci, tak je možno zakoupit.
Je třeba koupit nový bojler za cca 6000 Kč.

zpráva z úseKu propagace
Přednesl p. Červenka. Při hledání na internetu zjištěna malá informovanost o akcích TJ a chalupě v Mladkově. 
Navrhuje využít slevové servery pro nabídku Mladkova, domluvit poskytování polopenze v blízké restauraci a 
zjistit možnosti propagace v místních novinách. 
Diskuze: Doporučeno požádat e-mailem jednotlivé oddíly o zaslání požadavků na propagaci a sestavit harmono-
gram. Napsat článek o TJ do místních novin. Zvýšit informovanost o chatě Mladkov zejména mezi členy TJ. Zjistit 
cenu inzerátu v Pardubických novinách. Nabídka pí Müllerové roznést letáky v mateřských školkách a bytových 
domech v Polabinách. Výhledově zvážit zajištění člověka na úklid na chalupě Mladkov.

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.

stav hospodaření za 1. Čtvrtletí
Hospodaření kladné částkou 26 tis. Kč. Dotace zatím žádné. Je třeba zajistit propagaci Mladkova a cvičení v oddíle 
PVŽ.
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J zapracování usnesení vh do plánu práce vv

Přednesl p. Kulhánek. Vše zapracováno.

sdělení předsedy tj
» Informace o dotazu sportovní komise Magistrátu Pardubic o činnosti TJ kvůli dotacím. 

sdělení Členů vv tj:
p. Vařák  
» do konce dubna musí být vybrány členské příspěvky, jako první splnil oddíl volejbalu, navrhuje zvýšení dotace 
o 500 Kč, VV schvaluje
» je třeba provádět kontroly chalupy v Mladkově členy výboru
» cvičitelka PVŽ pí Tauferová chce skončit
» návrh vrátit se ke středě v případě služby p. Vařáka – odsouhlaseno

p.Kulhánek  
» oddíl badmintonu čeká několik mistrovství, naděje na medaile, vytíženost tělocvičen je u dospělých malinko 
slabší než jsme byli zvyklí

pí Kárníková
» návrh na zvýšení věku při zasílání gratulací k životním výročím – bude projednáno při prosincové schůzi pro 
příští rok, spíše připadá v úvahu zvážení aktivní doby ve funkci

usnesení:
2012/027 –   VV ukládá panu Červenkovi požádat e-mailem jednotlivé oddíly o zaslání požadavků na propagaci a 

sestavit „harmonogram“
2012/028 –  VV ukládá panu Červenkovi připravit článek o TJ
2012/029 –  VV ukládá panu Červenkovi zjistit cenu inzerátu v místních novinách (co nejdříve)
2012/030 –  VV ukládá p. Maděrovi zjistit stav v cvičení žen u p. Tauferové a buď se s ní domluvit nebo zajistit no-

vou cvičitelku (co nejdříve)
2012/031 –  VV ukládá svým členům posoudit leták pro chalupu Mladkov a navrhnout případné úpravy (leták pošle 

p. Kulhánek)
2012/032 –  VV ukládá příslušným zástupcům oddílů rozdat letáky pro chalupu Mladkov v jednotlivých oddílech (až 

bude po korekturách k dispozici)
2012/033 – VV ukládá panu Čechovi zaslat zprávu o provedených opravách na Mladkově KRK
2012/034 – VV ukládá zástupcům oddílů v TJ předat na příští schůzi VV požadavky na tělocvičny na příští školní rok
2012/035 –  VV schvaluje zvýšení dotace na vyrovnání pasivního rozpočtu pro oddíl volejbal za nejrychlejší vybrání 

oddílových příspěvků

platné úKoly uložené usneseníM vv tj
2012/020 – VV ukládá Červenkovi a panu Kulhánkovi dořešit situaci s výměnou reklamy na webu s pevností Bouda

schůze ukončena v 20.10 h.

plán na příští schůzi vv Konanou dne 14. 5. 2012 (18.30 h.)
Návrh propagace cvičení PVŽ  (Maděra)
Aktualizace platných usnesení  (Kulhánek)
Dodání požadavků na tělocvičny od oddílů  (zástupci oddílů ve VV)

 Zpracoval: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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



Zápis ze schůze Kontrolní a revizní komise TJ Sokol Polabiny,


Datum schůze: 10.4.2012


Účastníci:


KRK – M. Francová, Š. Jakubovič, M. Vtípilová


Hlavní výbor – M. Janeček 


Schůzka byla svolána na popud hlavního výboru jednoty předsedou TJ M. Janečkem. Hlavním bodem programu bylo zvolení nového předsedy KRK. Na návrh z pléna bylo hlasováno o p. Jakubovičovi, který vykonával funkci předsedy již v minulém funkčním období. Návrh byl schválen 2 hlasy členů KRK, 1 se zdržel hlasování.


Ve stručnosti byla projednána agenda KRK pro příští období, vycházející ze Zásad organizátorské a řídící práce v TJ. KRK předložila již dříve plán práce, zahrnující všechny úkony, vyplývající z jejího statutu. 

Bylo navrženo, aby KRK ve spolupráci s hospodářem jednoty p. Vařákem prověřila:


· Soulad nakládání finančními prostředky (zejména dotací) s platnou legislativou 


· Dtto v případě hmotného inventáře TJ.


Smyslem těchto kroků je nabytí jistoty, že od poslední podobné prověrky nedošlo ke změnám legislativy. 


Odpovídá: M. Francová



Termín splnění: 31.5.2012


Zapsal: M. Janeček


Schválil: Š. Jakubovič


