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J Zápis  č. 7/2013

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 19. 8. 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), p. Maděra (SPV), 
pí Vykydalová (nová hospodářka TJ) 

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

Kontrola usnesení z minulých schůzí
2013/007 -  VV TJ žádá oddíl turistiky přehodnotit rozhodnutí nepořádat Pardubickou podkovu v roce 2014. 
 » Oddíl turistiky rozhodnutí nezměnil, Pardubická podkova v roce 2014 nebude pořádána.

2013/008 -  VV TJ pověřuje p. Janečka projednat s p. Křivkou kanalizační přípojku v Mladkově.
  »  Projednáno, s panem Křivku. Dohodnuto, že TJ objedná zhotovení přípojky, zaplatí ji a posléze přefak-

turuje nálady p. Křivkovi podle poslední informace ale zatím nebyla objednávka zhotovená a dohoda 
tak pravděpodobně padá.

stav člensKé záKladny tj (vařáK)
Přednesl p. Vařák.

Organizační zajištění zápisu dO pvŽ (Maděra)
Pan Maděra se pravděpodobně bude moci zápisu do PVŽ zúčastnit. Zajistil dostatečnou propagaci PVŽ pomocí le-
táků. Od září začne fungovat nová cvičitelka pí Velehradská s novou náplní cvičení. Návrh na její mzdu 390 Kč – VV 
odsouhlasil. Je třeba napsat výpověď pí Erlebachové a dohodnout vstup do školní tělocvičny pro pí Velehradskou. 
Poděkování p. Kulhánkovi za nové průkazky PVŹ. Je potřeba koupit gumy na cvičení PVŽ pro p. Železnou – výbor 
odsouhlasil nákup v ceně do 1600 Kč.

KOntrOla zajištění hOdin v těl. před začátKeM cvičení (KárníKOvá)
Smlouvy se školami uzavřeny až na ZŠ Polabiny III, kde zřejmě došlo k chybě v počtu hodin. Se školou bude do-
mluveno v posledním srpnovém týdnu.
 
předání pOdKladů K aKtualizaci www stráneK (KulháneK)
Pan Kulhánek požádal členy VV a vedoucí oddílů o kontrolu webových stránek a nahlášení aktualizací.

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

p. Janeček
»  Informace o prodeji chalupy v Mladkově – přepsáno na katastrálním úřadě, peníze za prodej již došly na účet, 

je třeba nechat provést odhad a následně zaplatit daň z nemovitosti, je třeba přepsat odběry elektřiny a vody – 
stavy zapsala Ing. Čechová spolu s p. Křivkou.

»  Byla získána dotace z MÚ Polabiny ve výši 25 tis. Kč. Z toho 5 tis, Kč na dětské sportovní odpoledne, které je 
třeba urychleně zorganizovat v měsíci září. Dohodne se ZŠ Polabiny III možnost použít hřiště školy a obešle 
předsedy oddílů se žádostí o pomoc při organizaci. Pro konání akce byla navržena data 23. nebo 24. září 2013 

p. Vařák
» V souvislosti s jeho odchodem z funkce je třeba dohodnout na poště novou dodací adresu.
»  S p. Křivkou dohodnut termín převodu plateb z TJ na p. Křivku na 31.7.2013. Platby za 4 poukazy na srpen pla-

cené předem budou převedeny z TJ na p. Křivku. Pan Křivka bude účtovat za pobyt v Mladkově 120 Kč za osobu 
a den.

» Je třeba zrušit pojištění chalupy v Mladkově.
» Předal p. Janečkovi náhradní razítka.
» Je třeba jmenovat nového zástupce oddílu volejbalu ve VV.
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J p. Kulhánek

Od 1. 1. 2014 TJ přejde na podvojné účetnictví.
Z webových stránek odstraněny informace o Mladkově.
Je třeba zvážit, co s penězi za Mladkov.

pí Vykydalová
Od příštího roku je nutno zavést vyrovnané hospodaření.
Dohodnut termín sepsání nového podpisového vzoru v ČS na 4. 9. v 15 h.

platné ÚKOly ulOŽené usneseníM vv tj
0

usnesení
2013/020 –   VV TJ ukládá p. Janečkovi dohodnout na poště novou dodací adresu a zeptat se na MÚ Polabiny na 

možnost instalovat schránku v sídle TJ, Pardubice, Chemiků 129.

2013/021 –   VV TJ ukládá p. Janečkovi dohodnout s p. Ženkem provedení odhadu chalupy v Mladkově.

2013/022 – VV TJ ukládá p. Kárníkové ukončit pojistnou smlouvu na chalupu v Mladkově.

2013/023 – VV TJ ukládá pí Kárníkové přepsat smlouvy o odběru elektřiny a vody pro chalupu v Mladkově.

2013/024 – VV TJ ukládá p. Janečkovi dohodnout termín dětského sportovního odpoledne se ZŠ Polabiny III.

2013/025 – VV TJ ukládá pí Kárníkové domluvit pro pí Velehradskou vstup do ZŠ Polabiny II.

2013/026 -  VV TJ ukládá pí Kárníkové sepsat výpověď pí Erlebachové.

2013/027 -   VV TJ ukládá všem členům VV a předsedům oddílů projít webové stránky TJ a nahlásit p. Kulhánkovi 
požadavky na aktualizaci.

2013/028 –  K dnešnímu dni byla kooptována do výkonného výboru TJ Sokol Polabiny p. Vykydalová a bude vykoná-
vat funkci hospodáře a matrikáře s platností od 1. 9. 2013.

2013/029 –  VV TJ odsouhlasil, že nově bude hospodářka mít úřední hodiny jednu hodinu před schůzí VV TJ a jinak 
podle domluvy.

2013/030 –  VV TJ odsouhlasil mzdu p. Velehradské 390 Kč za měsíc.

2013/031 – VV TJ odsouhlasil nákup cvičebních gum v hodnotě do 1600 Kč.

2013/032 –  VV bere na vědomí odstoupení pana Vařáka z funkcí hospodáře, matrikáře a člena VV, zároveň mu dě-
kuje za dlouholetou a perfektní práci pro TJ

Schůze ukončena ve 21.00 h.

Termín příští schůze: 16. 9. 2013 v 18.30 h

plán na příští schůzi:
Zpráva z průběhu zápisu žactva SPV (Maděra)
Zpráva z průběhu zápisu PVŽ, případně návrh na dodatečnou propagaci PVŽ (Maděra)
Kontrola usnesení z VH oddílů a z VH TJ (VV + zástupci oddílů ve VV)

 Zpracovala: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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


