TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s., IČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
Zápis č. 02/2017 z jednání výkonného výboru TJ, které se konalo dne 19.4.2017 v 19:00 v kavárně
hotelu Horizont

Přítomni: Sochorová, Mrvík, Říha, de Rijke, Brož, Karlík, Berger (7 osob)

1. Předseda sdělil, že nájmy za pozemky k vleku Metasport za letošní rok budou uhrazeny do konce
dubna. Hospodářský výsledek vleku bude kladný (předpoklad je okolo 150 tis. Kč), zatím nejsou
zaúčtovány všechny náklady (poslední mzdy, odbody, elektřina, nájmy). Přítomní se shodli, že 100
tis. Kč bude reinvestováno do nejnutnějších oprav na vleku, na výměnu zabezpečovacího kabelu,
na opravu spínacího reostatu apod.
2. Katka sdělila, že pan Koula uhradil nájemné za jím užívaný pozemek TJ pro parkování za roky 2016
i 2017. Na účtu TJ bylo k 31.3.2017 přesně 927.300,-- Kč.
3. Jirka Karlík zadá provedení obnovení odvodnění a drenáže garáže TJ v Úpském údolí. Na volné
místo vpravo od garáže se položí velký kámen, aby zde neparkovala cizí auta.
4. V nejbližší době je nutné vyřešit tyto nové a staré, neplněné, úkoly:
a) vystavení faktury pro SIVIA CZ a.s. za garáž v Úpském údolí, přes účetní zařídí Katka,
b) vyzvednutí bankovní karty v ČSOB, zařídí Vráťa,
c) dokončení a rozeslání soupisu sponzorských smluv TJ (tabulka) ostatním členům výboru, zařídí
Katka (následně bude nutné jednání s některými sponzory o výši poskytovaných částek, které
se po odečtení protihodnotou kupovaných sezónních jízdenek jeví jako velmi nízké),
d) umístění zápisů z jednání výboru na webové stránky, ve spolupráci s Wolfem zařídí Michal B.,
e) zveřejnění čísla účtu TJ na úvodní webové stránce TJ, zařídí Katka.
5. Blanka sdělila, že za poslední rok (1.5.2016 – 30.4.2017) bylo za trenérskou činnost vyplaceno
celkem 152.788,-- Kč (z toho Martin David – 77 tis. Kč, Blanka Sochorová – 37 tis. Kč, Bára
Hančíková – 10 tis. Kč, Martin Ivanko – 25 tis. Kč, Jiří Matějů – 2,4 tis. Kč). Žádnou částku zatím
neúčtoval Wolf Berger, jeho činnost není zohledněna.
6. Zisk ze závodů pořádaných v sezóně 2016/2017 byl cca 156 tis. Kč, konečné mezioddílové
vyúčtování zatím není provedeno. Přítomní souhlasí, aby Martinovi Davidovi a Blance Sochorové TJ
za jejich činnost v uplynulé zimní sezóně vyplatila mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 5 tis.
Kč (každému).
7. Jano Bajus se k návrhu smlouvy o spolupráci, která mu byla ohledně hřiště na Malé pláni zaslána,
postavil negativně, dle dostupných informací se cítí ukřivděně, smlouva je dle něj nevyrovnaná.
Michal připomněl, že se o obsahu smlouvy může dál jednat, že šlo pouze o prvotní návrh. TJ
s Janem má zájem spolupracovat, o obsahu smlouvy a podmínkách spolupráce s ním promluví
Blanka. Na uzavření písemné smlouvy, která bude vzájemně vymezovat spolupráci, však přítomní
trvají.
8. Přítomní se shodli, že rodiče dětí, které se zúčastní tradičního soustředění v Osečné, budou hradit
1.500,-- Kč/dítě, veškeré další náklady bude hradit TJ.
9. Jirka sdělil, že auto je na pátek objednané do servisu do Hronova, o rozsahu a postupu oprav budou
přítomní operativně informováni.
10. Přítomní se shodli, že vyhodnocení a zakončení lyžařské a závodní sezóny se letos na jaře konat
nebude, základní informace zveřejní Blanka na webu a rodičům je rovněž rozešle v informačním emailu. Valná hromada TJ se bude konat na podzim, v první polovině října.

zapsal: Michal Berger

