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J Zápis  č. 1/2013

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 14. 1. 2013

Přítomni za VV TJ:  p. Janeček (předseda), pí Kárníková (tajemník), p. Krpata (zdravotník), p. Kulhánek (mís-
topředseda), pí Müllerová (org. pracovník), p. Vařák (hospodář, matrikář), pí Čechová 
(org. pracovník), p. Čech (člen pověřený Mladkovem), p. Maděra (SPV)  

 
Omluveni:  p. Červenka (propagace)
Přítomni ostatní: 0

Kontrola usnesení z minulých schůzí
2012/046  -  VV odsouhlasil zvýšení mezd cvičitelek PVŽ, p. Čechové a p. Vařákovi 
 › Připraveny smlouvy k podpisu.

2012/063 - VV ukládá p. Kárníkové pozvat hosty na VH TJ ve spolupráci s p. Čechovou 
  Termín: začátek února 
 › Úkol pokračuje.

 2012/72 - VV ukládá všem svým členům připravit návrhy, jak řešit situaci v SPV 
 › p. Maděra – několik lidí z volejbalu uvažuje o účasti na VH SPV.

  Nejprve je nutno zjistit situaci a zúčastnit se VH SPV. P. Janeček zjistí u p. Syřišťové, kdo odchází. VH 
SPV se zúčastní p. Kulhánek, p. Maděra a p. Vařák. P. Janeček se pokusí vyjednat konání VH SPV v re-
stauraci Na Palubě.

2012/73 - VV ukládá p. Janečkovi projednat účast VV na výborové schůzi odd. SPV 
 › Janeček se zúčastní schůze VV SPV.

2012/74  VV ukládá p. Kárníkové připravit dopisy o pronájmu tělocvičen Polabiny II a Polabiny III na 1. polole-
tí 2013 a projednat změnu termínu cvičení PVŽ a SPV 
› Dopisy odeslány, smlouva se ZŠ Polabiny II již podepsána.

péče o členy (p. vařáK)  
V r. 2012 odměněno celkem 13 členů TJ formou poukázek. Předpokládané náklady 6000 Kč překročeny o 1494 Kč 
– mimořádné odměny p. Tauferové, Zárubové a Dvořákovi. 

vyhodnocení plnění usnesení (oddílů i vv) z vh (zástupci oddílů ve vv, KárníKová)
Usnesení z VH oddílů vesměs splněny, až na získání dotací a zvýšení členské základy oddílu SPV i celé TJ.

Kontrola plnění harmonogramu prací v mladKově (p. čech)
Všechny naplánované práce splněny. Kominík byl zajištěn. Elektro revize bude provedena do 30.6.2013. 
Jednotlivé oddíly vykonaly brigády.

návrh propagace „mladKova“ na léto 2013 – p. čech
Pan Čech  nemá žádné návrhy na zvýšení propagace.
Další informace: 
Je třeba nechat udělat novou bránu.
Navrženo dát speciální cenu na Silvestr – buď cenu za pronájem celé chalupy nebo zvýšit cenu za jednotlivce.
Navrženo dát na 2. stranu letáku PVŹ informace o Mladkovu.

návrh harmonogramu prací v mladKově na roK 2013 (p. čech)
P. Čech zpracoval harmonogram prací a plán brigád – viz zpráva.

návrh možností na nové aKce tj (p. ing. čechová/p. müllerová)
1. Týden prázdnin pro děti – problém sehnat vedoucí.
2. Výlet pro děti do Slatiňan nebo na Kunětickou horu
3. Ples TJ – navrhl p. Kulhánek
Odsouhlasen výlet do Slatiňan a dětské sportovní odpoledne. P. Janeček se zeptá na MÚ Polabiny na možnost 
dotace.
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 T
J sdělení členů vv tj:

p. Maděra
»  Spolu s p. Čechem provedli kontrolu na cvičení PVŽ v ZŠ Polabiny IV – vše bylo v pořádku.

p. Čech 
»   Problém se zajištěním dřeva na topení – jediná pila v okolí skončila.
»   Bude třeba udělat novou bránu za cca 10 tis. Kč.
»   Je nutno parkovat ve dvoře.
»   Zjistil možnost reklamy chalupy na internetu – 100 Kč/měsíc – vznikl by ale problém s předáváním klíčů, bylo by 

nutné zajistit v místě člověka, který by klíče předával, zkusí se poptat v Mladkově.
»    Je třeba řešit, co do budoucna s chalupou v Mladkově, jestli prodat nebo pronajmout. Lze očekávat velké inves-

tice (střecha apod.). Dohodnuto, že se zeptá souseda p. Boka, jestli nemá zájem o pronájem.

usnesení vv tj

2013/001  -   VV odsouhlasil vyčlenění oddílu PVŽ z evidence oddílu SPV. Nadále budou vedeny jako členky TJ neza-
řazené v oddíle.

2013/002  -   VV odsouhlasil stanovení zvláštní ceny za pronájem chalupy v Mladkově na Silvestra, výše a platnost 
bude upřesněna

2013/003  - VV odsouhlasil, aby p. Vařák vytvořil rozpočet na r. 2013 se stejným příjmem jako v r. 2012.

2012/063 – VV ukládá p. Kárníkové pozvat hosty na VH TJ ve spolupráci s p. Čechovou 
  Termín: začátek února

2013/01 - VV ukládá p. Janečkovi zúčastnit se schůze VV SPV.

2013/02 - VV ukládá pp. Kulhánkovi, p. Maděrovi a p. Vařákovi zúčastnit se VH SPV.

2013/03 -  VV ukládá p. Čechovi poptat se v Mladkově po člověku, který by předával klíče a p. Boka na pronájem 
chalupy  

schůze skončena v 21.00 h.

plán na příští schůzi vv Konanou dne 18. 2. 2013 (18.30 h.)
Vyhodnocení VH oddílů (VV)
Kontrola přípravy VH TJ (VV)
Projednání materiálů na VH TJ
Zpráva o hospodaření za rok 2012 (Vařák)
Zpráva o činnosti za rok 2012 (Janeček)
Návrh plánu činnosti na rok 2013 (Janeček)
Návrh rozpočtu na rok 2013 (Vařák)
Návrh usnesení na rok 2013 (Janeček)
Kontrola delegátů na VH TJ (Vařák)

 Zpracovala: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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


