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Platná usnesení VV tJ od roku 1993

1993/021 – výbor rozhodl o přijetí zásad při případech odřeknutí zaplaceného pobytu na chalupě v Mladkově: 
 1)  při odřeknutí pobytu pro nemoc, prokázanou lékařským vyjádřením nebo neschopenkou, dále v přípa-

dě mimořádné události v rodině (úmrtí, stěhování apod. vše musí být doloženo hodnověrným dokla-
dem) si TJ ponechá 10 % zaplacené hodnoty na organizační výdaje a zbývající zaplacenou částku za 
ubytování vrátí.

 2)  v ostatních případech, kdy bude pobyt odřeknut bez výše uvedených závažných důvodů, se zaplacená 
částka nevrácí. 
Přesto si VV TJ vyhrazuje projednání mimořádných případů.

 Dále souhlasí s předloženým návrhem, aby se rekreační pobyty na chalupě účastnili pouze členové TJ. 

 Z tohoto důvodu bude umožněno nečlenům stát se členem odboru zájmových činností.

 1995/005 –  VV schválil návrh, aby každý oddíl byl povinnen vést kopie korespondence oddílů a v případě, že se 
korespondence týká financí, aby byla předem prokonzultována s hospodářem TJ s důvodu posouzení 
všech náležitostí, toto rozhodnutí VV bude sděleno jednotlivým složkám TJ na VH TJ.

1995/025 – VV TJ rozhodl, že pokud bude mít p. Vinař zájem o rekreaci v Mladkově, mají i s manželkou rekreaci zdarma

1995/029 –  VV rozhodl, že každý, kdo bude chtít využít chaty v Mladkově bude povinnen si vyzvednout (v klubovně 
TJ) klíče od chaty poslední středu před odjezdem na chatu a zároveň klíče vrátit první středu po pří-
jezdu. Při předání klíčů se bude platit záloha 50 Kč, která se bude vracet při včasném odevzdání klíčů. 
Přičemž bude nutná občasná kontrola chaty v Mladkově ze strany VV.

1996/008 –  VV schválil návrh, aby odměňování dobrovolných pracovníků zajišťoval pouze příslušný funkcionář VV

1996/041 –  VV schválil návrh, aby všichni dobrovolní pracovníci TJ měli vstup do PVŽ zdarma

1997/029 –    VV schválil přítomnost psa s účastníkem rekreace na chalupě v Mladkově za těchto podmínek
 1. Rekreant se psem musí zajistit, aby pes volně nepobíhal po rekreačním zařízení.
 2.  Rekreant se psem je povinnen při přebírání klíčů od Mladkova předložit potvrzení veterináře o platném 

očkování proti vzteklině.
 3. Rekreant se psem je povinnen zaplatit za pobyt psa poplatek ve výši 20 Kč/den
 4. Škody způsobené psem je povinnen uhradit majitel psa
 5. Rekreant se psem je povinnen zabezpečit, aby nebylo znečišťováno psem okolí chalupy
  Při nedodržení podmínek má VV právo ukončit rekreaci bez náhrady.

1997/058 –   VV schválil návrh o možnosti proplácení nutných telefonních hovorů (musí být podpis předsedy oddílu 
a předsedy TJ, kam a za jakým účelem bylo voláno.)

1997/074 –  VV schválil návrh aby, členské příspěvky při pobytu na chalupě v Mladkově byly sjednoceny na 60 Kč pro 
každého nad 15 let s platností od 15. 10. 1997

1998/049 –  VV schválil návrh, aby měl člen TJ pověřený Mladkovem pobyt v Mladkově zdarma po dobu trvání této funkce

1998/070 –  VV schválil změnu výše odměn dobrovolných funkcionářů a cvičitelů při životních jubilejích a to následovně: 
 40 let do 250 Kč 
 45 let do 300 Kč 
 50 let do 600 Kč 
 nad 50 let (po 5 letech) do 600 Kč

2000/037 – VV schválil návrh, aby VV delegoval na VH oddílů vždy jednoho člena z VV.

2000/052 –   VV splnomocňuje p. Emila Vařáka (hospodáře TJ) jako zastupujícího statutárního pro jednání se stát-
ními úřady

2001/008 –  VV schvaluje návrh, aby jednáním s magistrátem města Pardubic a s městským obvodem Pardubice II 
byl pověřen pouze VV TJ

2002/018 –   VV ukládá všem, aby při korespondence mimo TJ používali správnou adresu naší TJ. Správná adresa je: 
  TJ Sokol Polabiny Pardubice 
 IČO 13584642  
 zastoupená p. .................. (osoba jenž může zastupovat TJ  v dané záležitosti) 
 písemný styk: adresa, kam má korespondence přijít (nesmí být použita adresa klubovny)

2003/094 –  VV schvaluje způsob kontroly na chalupě v Mladkově následovně:
 Pokyny pro provádění kontroly pobytů v chalupě v Mladkově.
 1 -  Člen VV TJ, pověřený kontrolou pobytu v chalupě v Mladkově, je povinen vystupovat slušně, ohleduplně, ale 

při zjištěných nedostatcích nekompromisně.
 2 -  Kontroly mohou být jedno i vícedenní. V případě delšího kontrolního pobytu kontrolor neplatí poplatek za 

pobyt. Ubytovat se musí v místnosti za schody. 
 3 -  Před odjezdem na kontrolu si u hospodáře TJ vyzvedne seznam ubytovaných osob, případně doklad o zapla-

ceném pobytu psa (psů).
 4 - Vstupovat do obsazených pokojů může pouze za přítomnosti dospělé osoby, na pokoji ubytované.
 5 - Pokud kontrolor není ubytovaným osobně znám, prokáže se pověřením ke kontrole, které vydá VV TJ.
 6 -  Člen VV TJ, pověřený kontrolou pobytu v chalupě v Mladkově, prověřuje dodržování „Zásad pro pobyt v cha-

lupě v Mladkově" zejména:
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 6.02 - zda každý ubytovaný má vlastní povlečení (prostěradlo, povlak na deku a povlak na polštář).
 6.03 - zda je v chalupě dodržován zákaz kouření (mimo kotelnu).
 6.04 - zda nedochází k nadměrnému a zbytečnému poškozování vybavení chalupy,
 6.05 - zda nedochází k přemísťování nábytku v rámci pokojů i mimo.
 6.06 - zda je zaplacen poplatek v případě přítomnosti psa (psů).
 6.07 - zda je udržován pořádek na pokojích i mimo, zvláště při ukončení pobytu.
 6.08 -  zda je po ukončení pobytu vybrán popel, vyčištěn kotel a sporák v kuchyni a připraveno uhlí a dříví pro 

další rekreanty (neplatí při okamžitém nástupu dalších rekreantů).
 6.09 - zda rekreanti nevstupují do neobsazených pokojů (hlavně děti).
 6.10 - zda rekreanti likvidují odpadky dle „Zásad" a neodkládají je do prostor kolem chalupy.
 7 -  O každé kontrole musí být sepsán zápis s uvedením zjištěných nedostatků a případné nápravě. Při 

zjištění závažnějších nedostatků (zejména při pobytu osob, které nejsou uvedeny na poukazech), má 
kontrolor právo ukončit pobyt těchto osob. To se týká i při hrubém porušení „Zásad". Ukončení tako-
vého pobytu je bez nároku na vrácení zaplacených finančních prostředků za pobyt. Tyto zápisy bude 
tajemník TJ archivovat.

2004/001 – VV schvaluje pravidla udělování čestného členství v naší TJ a to následovně: 
 1. Návrh podává VV oddílu nebo VV TJ 
 2. Návrh musí obsahovat: Jméno, příjmení, adresu a odůvodnění návrhu 
 3. Každého čestného člena musí schválit VV TJ` 
 4. Čestné členství se uděluje na VH oddílu nebo na VH TJ (v případě nutnosti i jinak) 
 5. Evidenci povede matrikář TJ

 Čestný člen bude osvobozen od placení členských příspěvků.

2004/047 –  VV schvaluje podmínku, že jestliže TJ proplatí školení dobrovolného pracovníka je vyškolená osoba po-
vinná min. 2 roky působit v naší TJ, jinak VV TJ sníží dotaci oddílu o částku za školení.

2005/006  –     VV schvaluje návrh, že v případě, kdy se člen VV nemůže dostavit na schůzi VV je povinen dodat veške-
ré zprávy, které má na tuto schůzi, tajemnici TJ, aby je mohl VV projednat v řádném termínu.

2006/031 –    VV schvaluje změnu v proplácení dokladů z Mladkova pro p. Křenka a to, že není nutný podpis 
p. Čecha, tzn. doklad mu rovnou proplatí p. Vařák

2007/063 –  VV schvaluje, že každý článek, který se bude publikovat musí projít schůzí VV nebo (jestliže to není 
z časových důvodů možné) užším vedením TJ (min. 2 členové)

2007/076 –  VV žádá všechny členy TJ, aby v případě platby fakturou byla nejprve vždy vystavena objednávka hos-
podářem TJ

2008/039 –  VV ukládá všem oddílům, aby nejméně 3 týdny před pořádáním jakékoliv akce písemně předložily 
tajemníkovi VV organizační zajištění akce, ale pouze v tom případě, jestliže oddíl požaduje nějakou 
pomoc po VV TJ. Toto organizační zajištění by mělo obsahovat:

 1) Název, termín a místo konání akce
 2) Kdo za akci zodpovídá a jeho zástupce
 3) Časový průběh akce
 4) Finanční rozvaha
 5) Případné požadavky na VV  TJ
 
  Dále ukládá všem oddílům, odborům, aby do 14 dnů po skončení akce předložily tajemníkovi VV písemnou 

zprávu o průběhu, účasti a finančním zhodnocení akce.
   

2008/041 –   VV TJ schválil návrh, aby odhlášení členů z TJ bylo podepisováno matrikářem toho oddílu z kterého 
člen odchází.

2008/042 –     VV schválil návrh, aby byly upřednostňovány delší pobyty v Mladkově před víkendovými a to touto 
formou: pobyty kratší než 1 týden a začínající jindy než v sobotu lze objednat a zaplatit maximalně 
1 měsíc před začátkem pobytu

2008/043  –   VV ukládá oddílům aktualizovat www stránky min. 2 x ročně

2008/070  –  VV schvaluje, s okamžitou platností, zaokrouhlovat celkové peněžní částky následovně: 10, 20, 30, 
40 h. zaokrouhlit dolů; 50, 60, 70, 80, 90 zaokrouhlovat nahoru vše na celou korunu

2009/015 –    VV ukládá dbát na důstojné prostory při konání VH oddílů

2009/020 –   VV schvaluje pravidla resp. upřesnění pravomocí osoby starající se o Mladkov s okamžitou platností

2010/023 –    VV schvaluje nové ceny pro cvičení žen v PVŽ s platností od 1. 9. 2010: ZŠ Pol. II. – 500 Kč/rok, ZŠ Pol. 
IV. – 450 Kč/rok, ZŠ Pol. III. (Relax) 450 Kč/rok, permanentka (pro všechny cvičení) na 5 hodin 200 Kč

2010/033 –    VV schvaluje návrh na upřesnění cen do PVŽ při pozdějším přihlášení – každý měsíc + 50 Kč
2010/035 –    VV schvaluje nové ceny v chalupě v Mladkově od 1. 1. 2011 – 90 Kč/noc dospělí, 40 Kč/noc dítě.
2010/039 –   VV ukládá všem oddílům, aby při rušení členství v TJ, zvláště u členů, kteří se jakýmkoliv způsobem po-

díleli na vedení TJ nebo oddílů, postupovali pečlivě a s vědomím odhlašovaného (pokud je to možné)

2010/042 –     VV rozhodl, že parkování na chalupě v Mladkově je dovoleno i na dvoře mezi hospodářskou budovou 
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2010/063 –     VV ukládá dbát na program brigád a aby vše bylo dobře vysvětleno zodpovědné osobě, která za brigá-
du bude odpovídat

2011/001 –    VV schvaluje návrh na vyznamenání od tJ
A)  Pamětní list (Pl)– je udělován pouze při výročí TJ (nebo při významné události), uděluje se za rozvoj TJ, za re-

prezentaci TJ atd., může se udělit i nečlenům TJ, může se udělovat i několikrát téže osobě (samozřejmě pokaždé 
jiný PL), uděluje se na návrh jakéhokoliv člena VV nebo na návrh oddílu, schvaluje VV TJ, předává VVTJ.

B)  Medaile tělovýchovné jednoty – je udělována za rozvoj TJ, za reprezentaci TJ atd., může se udělit pouze členům 
TJ, může se udělovat např. při životních výročích. Medaile má 3 stupně: bronzová, stříbrná a zlatá. Každá může být 
udělena pouze jednou. Dalším stupněm je ocenění práce přes PSO ČSTV Pardubice. Uděluje se na návrh jakéhokoliv 
člena VV nebo na návrh oddílu, schvaluje VV TJ, předává VV TJ. 

Podmínky pro udělování vyznamenání jsou pouze informativní a v případě potřeby, na návrh předsedy TJ, je možné 
je měnit. (je nutné přihlédnout ke konkrétním podmínkám).
2011/004 –    VV schvaluje podmínky funkce  „dobrovolný pracovníka TJ“ – pracovník, funkcionář, který se aktuálně 

podílí na chodu oddílu nebo TJ nebo zastává funkci v kterémkoliv orgánu TJ 
2011/019 –    VV schvaluje, aby se všichni členové VV, kteří se nemohou dostavit na schůzi VV omlouvali panu 

Kulhánkovi (mail, telefon) a to nejméně 24 hodin před konáním VH.
2011/020 –    VV schvaluje, aby část oddílu badmintonu (školička badmintonu) mohla vybírat členské a oddílové 

příspěvky až do konce září, ale s podmínkou, že bude panu Vařákovi předán seznam členů a výše plat-
by této části oddílu.

2011/021 –    VV schvaluje zvýšení pokladního limitu z 10 000 Kč na 15 000 Kč s okamžitou platností.
2011/023 –   VV schvaluje 
  –  sjednotit členské průkazy – bez rozdílu dospělí členové, žactvo. Toto evidovat pouze pomocí evidenč-

ních kartiček. Převod do další kategorie – žactvo – dorost – dospělí bude provádět matrikář TJ a matri-
kářům oddílů to oznámí (elektronicky).

  –  nové průkazky – kartičky velikosti cca současných žákovských průkazek. 
  –  příspěvkové známky, jako doklad o zaplacení dané částky zrušit s tím, že každý člen bude mít proka-

zatelný doklad o zaplacení členského příspěvku. Toto lze spojit s potvrzením o zaplacení oddílového 
příspěvku. Na dokladu v rubrice „Účel platby“ bude uvedeno: členský příspěvek (50, 25, 13 ), oddílo-
vý příspěvek (částka), nebo jiný, průkazný způsob dokladu. Vystavení tohoto dokladu bude povinností 
hospodářů oddílů. 

2011/029 –   VV schvaluje cenu za průkazku pro člena TJ na 5 Kč, začnou se používat od 1. 1. 2011
2011/034 –   VV schvaluje, aby se při zamluvení celé kapacity chalupy v Mladkově je povinností zaplatit minimálně 

10 míst
2011/040 –   VV schvaluje prodloužení termínu na proplácení výdajových dokladů ze 14 dní na jeden měsíc a zároveň 

ruší usnesení 2011/022
2012/017 –  VV schvaluje novou sazbu za 1 km na 2,50 Kč bez omezení obsahu motoru při služebních cestách v rám-

ci TJ.
2012/018 – VV zvolil představenstvo TJ ve složení:  předseda: Miroslav Janeček,  

místopředseda: Martin Kulhánek 
hospodář: Emil Vařák 
tajemník: Dana Kárníková

  představenstvo má podpisové právo a rozhodovací pravomoc v době mezi jednotlivými schůzemi výkon-
ného výboru.

aktualizováno dne 14. 5. 2012                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                

TJ Sokol Polabiny Pardubice
www.tjpolabiny.cz, e-mail: tj-sokol@wo.cz

         


