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J Zápis  č. 6/2013

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 10. 6. 2013

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

 
Omluveni:    p. Čech (člen pověřený Mladkovem), p. Krpata (zdravotník), p. Maděra (SPV)
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: 0

Kontrola usnesení z minulých schůzí
2013/015 -  VV TJ a přítomní předsedové oddílů pověřují p. Janečka a p. Vařáka jednáním s p. Křivkou o prodeji cha-

lupy v Mladkově 
 » Prodej chalupy probíhá.

2013/016 - VV TJ ukládá všem, aby se pokusili najít nového hospodáře TJ
 O funkci jsou 3 zájemkyně.

2013/017 -  VV pověřuje p. Janečka, Kulhánka a Vařáka jednáním na ČUS ohledně vedení účetnictví pro TJ (zjištění 
podmínek)

 » Splněno. Vedení účetnictví ČUS je možné, odhad nákladů 16 tis. Kč/rok.

stav hospodaření za 1. pololetí 
Zprávu přednesl pan Vařák (příloha zápisu)

návrh propagace „MladKova“ na ziMu 2013–14 (p. Čech)
vzhledem k prodeji není aktuální

dodání požadavKů na tělocviČny od oddílů (zástupci oddílů ve vv)
požadavky předány

sdělení Členů vv tj

p. Maděra
»   v případě jeho dovolené je třeba zajistit zápis ve dnech 9.9. v 17.45 h a 10.9. v 18.45 h
» na 27.5. je třeba zajistit cvičitelku
» s p. Železnou dohodnuto cvičení od září za 410 Kč měsíčně

p. Janeček
»  Výše dotace od Magistrátu Pardubice cca 77 tis. Kč. Podepsaná smlouva odevzdána na Magistrát. Pan K. Svoboda 

přislíbil navýšení dotace. Není nutno podávat novou žádost.
» Učiní dotaz na ÚmO Polabiny o přidělení dotace.
»  Informace p. Čecha - kanalizace v Mladkově je funkční. Obec nabízí provedení přípojky – p. Křivka ponese vzniklé 

náklady.
» Návrh kupní smlouvy na chalupu v Mladkově předán bance, smlouvu prověřuje právní odbor KB.
»  Informace o 3 zájemkyních o funkci hospodáře. Dohodnuto, že osloví jako první pí Vykydalovou, poté pí 

Voženílkovou. U paní Randusové je handicapem místo bydliště.
» Projednána forma poděkování p. Vařákovi při jeho odchodu z funkce hospodáře.

p. Kulhánek
»  Počet členů oddílu badmintonu kolísá, nyní klesl počet dospělých členů. Problém s financemi sledují a v případě 

potřeby budou řešit omezením proplácení některých aktivit.
» Vzhledem k nedostatku financí je třeba do podzimu dohodnout způsob hospodaření  TJ.

p. Červenka
»  Vzhledem k tomu, že oddíl turistiky nezná výši dotace pro příští rok, rozhodl se v roce 2014 nepořádat 

Pardubickou podkovu. Pan Janeček požádá předsedu oddílu o přehodnocení tohoto stanoviska.
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J p. Vařák

»   Seznámil se třemi návrhy převodu peněz od oddílů na činnost VV TJ – viz příloha zápisu
»    V souvislosti s avizovaným ukončením aktivní činnosti ve výboru TJ podal výpověď z dohody o pracovní činnosti.
»   Předal Smlouvu o trenérském zajištění vedení  sportovců oddílu badmintonu – smlouva byla schválena, pode-

psána a předána k založení.

usnesení
2013/018 -   VV TJ odsouhlasil účtovat p. Seibertovi za pobyt na chalupě v Mladkově při vedení dětí z oddílu bad-

mintonu pouze poplatek místnímu úřadu.

2013/019 -   VV TJ odsouhlasil způsob poděkování p. Vařákovi při odchodu z funkce hospodáře (odměna ve výši 
1 500 Kč) – a zlatou medaili TJ. 

platnÉ ÚKoly uloženÉ usneseníM vv tj
2013/007 - VV TJ žádá oddíl turistiky přehodnotit rozhodnutí nepořádat Pardubickou podkovu v roce 2014.
 Termín: co nejdříve

2013/008 –   VV TJ pověřuje p. Janečka projednat s p. Křivkou kanalizační přípojku v Mladkově. 
Termín: co nejdříve

Schůze ukončena ve 20.20 h.

Termín příští schůze: 19. 8. 2013 v 19.00 h

plán na příští schůzi:
Stav členské základny TJ (Vařák)
Organizační zajištění zápisu do PVŽ (Maděra)
Kontrola zajištění hodin v těl. před začátkem cvičení (Janeček)
Předání podkladů k aktualizaci www stránek (zástupci oddílů ve VV)
Kontrola plnění harmonogramu prací v Mladkově (Čech)

 Zpracovala: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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





Zpráva o hospodaření TJ


za období od 1.1. do 31.5. 2013



Dřív, než se budu věnovat plnění rozpočtu za téměř první pololetí letošního roku, seznámím Vás s částečnou smlouvou na poskytnutí dotace pro naši TJ. Částečnou proto, že se jedná o dotaci od Statutárního města Pardubice. Stále ještě nevíme kolik a zda vůbec něco přijde od Městského úřadu Pardubice II, tedy Polabin a dále od Krajského úřadu a od České unie sportu – nástupce dřívějšího ČSTV zastoupeného PSO ČSTV Pardubice. Tak tedy Město Pardubice nám na základě smlouvy č. D1734/00274/13 poskytne částku 77.600,- Kč, které mohou být použity na: 31.600,- Kč spolková sportovní činnost dětí a mládeže (badminton a SPV), 8.000,- Kč grant dobrovolným trenérům mládeže (badminton), 3.000,- Kč turnaj dětí v badmintonu (badminton), 5.000,- Kč Republikový turnaj GPA U15 v badmintonu (badminton), 10.000,- Kč částečná úhrada nájemného tělocvičen ZŠ Polabiny, Gymnázia Mozartova a Univerzity Pardubice – není uvedena kategorie členstva – (SPV, badminton a volejbal), 20.000,- částečná úhrada nájemného klubovny TJ. V rozpočtu na letošní rok jsme předpokládali s tímto příjmem ve výši 135.000,- Kč. Bude tedy chybět 57.400,- Kč. Co se týká vyúčtování těchto částek, nebude to problém, všechny výdaje, mimo trenéři badmintonu, budou větší než slíbené částky. Větším problémem bude skutečné užití této dotace. Dle smlouvy se dotace netýká oddílu turistiky a bowlingu, ale rozpočet byl schválen s tím, že všechny naše oddíly dotaci dostanou a pouze částka nad rozpočtovanou výši dotací bude přeúčtována příslušnému oddílu. Dále bude v rozpočtu chybět minimálně 57.500,- Kč a to znamená, že bude nutné všem oddílům námi schválené dotace krátit. Jak a v jaké výši, bude nutné řešit až koncem roku, kdy bude známo zda a kolik dostaneme od ostatních úřadů, jak jsem uvedl v úvodu této zprávy.  



A nyní se již budu věnovat hospodaření za téměř první pololetí letošního roku. Výdaje TJ dosáhly výše 334.693,90 Kč a příjmy jsou plněny částkou 420.535,34 Kč. Současné hospodaření TJ je tedy aktivní ve výši 85.800,- Kč. Ve srovnání s minulo zprávou je tento výsledek nižší o 71.500,- Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Hospodaření jednotlivých složek:




Odd. SPV – hospodaření oddílu je pasivní částkou 7.905,20 Kč                                                                         




Odd. badminton – hospodaření oddílu je aktivní částkou 115.502 Kč




Odd. volejbal – hospodaření je aktivní částkou 10.392,-- Kč.




Odd. turistiky – hospodaření je aktivní částkou 139.774,08 Kč




Odd. bowlingu – hospodaření je aktivní částkou 5.429,50 Kč




Hospodaření chalupy v Mladkově je pasivní částkou 4.815,-- Kč




Hospodaření oddílu PVŽ je pasivní částkou 19.110,-- Kč.



U sportovních oddílů je počítáno s plnou hodnotou dotace na vyrovnání pasivních rozpočtů, schválenou na VH TJ, což pravděpodobně nebude možné dodržet.



Usnesení z VH TJ o ukončení inkasa členských a oddílových příspěvků nesplnil oddíl badmintonu, inkaso bylo ukončeno k 31.5.2013. Protože u oddílu badminton došlo k poklesu členské základny o 30 osob, hrozí, že oddíl nesplní plánovanou výši příjmů na účtech členské a oddílové příspěvky nejméně na 85 % , což bude nutné koncem roku řešit.



Pardubice 10.června 2013


                                                                                                     E. Vařák


                                                                                                   hospodář TJ
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Návrh na financování sekretariátu TJ:



Předpokládané příjmy TJ – sekretariátu:




400,- Kč
- za členské průkazy




18.000,- Kč
- členské příspěvky – 75 %




10.000,- Kč
- výnos PVŽ




3.200,- Kč
- ostatní – různé přeplatky, úroky apod.




31.600,- Kč
- celkem  



Předpokládané výdaje TJ – sekretariátu:



Varianta                   „A“                           „B“                          „C“   


Valná hromada
2.200,- Kč
2.200,- Kč
2.200,- Kč


OON

19.000,- Kč
19.000,- Kč
0,- Kč


Energie
1.000,- Kč
1.000,- Kč
1.000,- Kč


Klubovna TJ
38.200,- Kč
19.000,- Kč
19.000,- Kč


Péče o členy
8.000,- Kč
0,- Kč
0,- Kč


Poštovné
2.000,- Kč
2.000,- Kč
2.000,- Kč


Administrativa
2.800,- Kč
2.800,- Kč
2.800,- Kč


Ostatní

5.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč


C e l k e m
78.000,- Kč
51.000,- Kč
32.000,- Kč


Rozdíl P – V
- 46.600,- Kč
- 19.400,- Kč
- 400,- Kč


Členská základna – stav k 31.12.2011 = 365 členů TJ – mimo PVŽ a Mladkova


Sazba/1člen
127,- Kč
53,- Kč
1,- Kč



Počet členů v oddílech a příslušná částka na financování sekretariátu:


02 –  70
8.890,- Kč
3.710,- Kč
70,- Kč


03 – 157
19.939,- Kč
8.321,- Kč
157,- Kč


04 -   16
2.032,- Kč
848,- Kč
16,- Kč


07 – 113
14.351,- Kč
5.989,- Kč
113,- Kč


13 -     9
1.143,- Kč
477,- Kč
9,- Kč


Pardubice 10.6.2013                                           


                                                                                                      E. Vařák


                                                                                                    hospodář TJ


