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J Zápis  č. 9/2013

ze schůze výkonného výboru TJ Sokol Polabiny, konané dne 14. 10. 2013

Přítomni za VV TJ:  pí Čechová (org. pracovník), p. Janeček (předseda), pí Kárníková (tajemnice), p. Krpata 
(zdravotník), p. Kulhánek (místopředseda), p. Maděra (SPV), pí Vykydalová (hospodářka, 
matrikářka) 

 
Omluveni:    p. Čech (člen pověřený Mladkovem), p. Červenka (propagace) 
Neomluveni: 0
Přítomni ostatní: 0

Kontrola usnesení z minulých schůzí
0

prodej chalupy v MladKově
Projednáno, co se získanými penězi. Bude se muset platit daň z převodu nemovitosti a daň z příjmu. Je třeba 
zjistit informace u daňového poradce. Základní variantou je zakoupení nebytového prostoru jako klubovny TJ. 
Pro projednání dalšího postupu bude na 30.10.2013 svolána mimořádná schůze za účasti předsedů jednotlivých 
oddílů. P. Janeček zajistí předběžnou informaci pro předsedy oddílů.

hospodaření tj v roce 2014
I při zvolení nejpřísnější verze hospodaření podle dokumentu p. Vařáka pro rok 2014 by rozpočet byl mírně 
záporný. P. Vykydalová navrhla alternativu, kdy by se příspěvky zvýšily a oddílům se nic nevracelo (z účetního 
hlediska to postrádá logiku). Na rok 2014 již nelze měnit, výše příspěvků byla odsouhlasena valnou hromadou TJ. 
Hospodaření je nutné projednat na příští mimořádné schůzi.

návrh organizačního zajištění vh tj a oddílů
VH TJ bude opět v restauraci Na Palubě v Polabinách. Schválen termín konání VH oddílů do 17.1.2014, předání 
podkladů z VH do 19.1.2014, termín VH TJ 5.2.2014.

Žádosti o dotace na ÚMo polabiny ii
P. Janeček se bude informovat o termínu podání žádosti.

sdělení členů vv tj
p. Čechová
»   Informace o průběhu dětského odpoledne, zúčastnilo se 27 dětí.

p. Krpata
»   Dotaz na zveřejňování výsledků turnajů oddílu badmintonu v tisku – pravděpodobně v poslední době nic nezve-

řejněno.

p. Vykydalová
»   Při přechodu na podvojné účetnictví je třeba provést rozsáhlou inventuru a co nejvíce neaktuálních položek 

vyřadit.
»   Příští týden zaplatí daň z převodu nemovitosti.
»   V příštím roce dojde k výraznému snížení počtu členů (zrušení skupiny členů, souvisejících s provozem chalupy 

na Madkově)..

p. Maděra
»   Je nutno zajistit dodatečnou propagaci cvičení PVŽ v Polabinách II.
»   Nová smlouva s cvičitelkou p. Železnou.
»   Zakoupená cvičební guma předána.J

p Kulhánek
»    Kromě plakety TJ pro p. Vařáka zajistit i ocenění od ČUS – zjistí informace.
»  Oddíl badmintonu se zúčastnil Festivalu sportu na Perštýnském náměstí. Při této příležitosti p. Svoboda 

z Magistrátu mluvil o možnosti navýšení dotace.
» V systému ARES chybné údaje o TJ – je nutno uvést do pořádku.
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 T
J Návrh změn v hospodaření TJ od 1. 1. 2014

1. Hospodaření všech oddílů musí být na konci roku vyrovnané
2.  Dotace, které si oddíly dají do rozpočtu musí být podložené žádostmi na magistrát, ÚMO, kraj, ČUS atd. 
3.  Všechny oddíly musí podřídit hospodaření realné situaci s dotacemi, tzn. jestliže dotace přijde menší musí 

reagovat, tak aby na konci roku bylo hospodaření vyrovnané
4. Péče o členy – využívat pouze písemnou gratulaci
5.  Chod VV TJ, tzn. nájem klubovny, úklid atd. musí být financovám pouze z členských příspěvků
6.  Případný zisk z PVŽ může použít VV na dotace pro oddíly, ale až v druhé polovině roku, kdy budou známé přesné 

výše dotací

usneseníM vv tj
2013/033 - p. Janeček pozve předsedy oddílů na mimořádnou schůzi TJ dne 30.10.2013.

2013/034 –   VV TJ se usnesl na termínu konání VH oddílů (do 17. 1. 2014) a TJ (5. 2. 2014) – s oddíly projedná p. 
Kulhánek, prostor pro konání VH TJ zajistí p. Kárníková.

2013/035 -   VV TJ pověřil p. Kulhánka zajištěním ocenění ČUS pro p. Vařáka

2013/036 –   všichni členové VV se pokusí do 21. 10. 2013 zajistit daňového poradce, se kterým by byla projednána 
otázka zdanění příjmu za prodej Mladkova 

2013/037 –  VV TJ pověřil p. Kárníkovou zjistit možnost opravy dat o TJ v systému ARES.

Schůze ukončena ve 20.00 h.

plán na příští schůzi:
Hospodaření TJ v roce 2014 
Naložení s penězi za Mladkov 

 Zpracovala: Dana Kárníková
TJ Polabiny Pardubice

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


