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Zápis č. 03/2017 z jednání výkonného výboru TJ, které se konalo dne 18.8.2017 v 19:30 na 
Jeleních loukách 
 
 

 
Přítomni: Mrvík, Říha, Brož, Berger (4 osoby)  
 

 
 

1. Dnešní schůzi svolal předseda především z důvodu došlé faktury od Michala Marošiho na úpravu 
pump-trackové dráhy na Malé pláni. Přítomní po předložení fotek Michala Bergera s proplacením 
zatím nesouhlasí, na části dráhy je nutné dokončit čisté terénní úpravy a odstranit kameny z boků 
klopenek. Jinak dráha samotná je provedená dobře.  

2. Předseda v co nejkratším čase zajistí zpracování vyúčtování provozu vleku v minulé zimní sezóně a 
rozešle jej členům výboru.  

3. Katka v co nejkratším čase dopracuje přehled sponzorů TJ (vč. prověření nedoplatků z let 
předchozích) a rozešle jej členům výboru.  

4. Předseda co nejdříve osloví paní Houdkovou ohledně nové nájemní smlouvy na pozemky pro vlek 
na Velké pláni a bude na ní apelovat, aby nájemní smlouva byla uzavřena na delší období, nikoliv 
jen jeden rok, jako doposud.  

5. Michal Berger zaurguje u Wolfíka zprovoznění zcela nefungujících www stránek TJ.  
6. Vyúčtování velké dotace (z MŠMaT ve výši 75 tis. Kč) zajistí Blanka, vyúčtování malé dotace (od 

města na pump-track ve výši 35 tis. Kč) zajistí předseda; toto vyúčtování již mělo být předloženo. 
7. Požadavek na uzavření písemné smlouvy Jana Bajuse na jeho činnost na hřišti stále trvá, 

jmenovaný hřiště stále využívá v rozporu s dohodou členů výboru. 
8. Jirka sdělil, že TK u auta končí na přelomu listopadu a prosince. Přítomní souhlasí, aby se TK 

udělala dříve, společně se servisem auta před výjezdem na první ledovec. Zajistí Jirka Brož. 
9. Jirka Karlík před zimní sezónou 2017/18 zajistí kompletní servis rolby a vleku vč. všech nutných 

revizí, za předpokladu, že vlek bude v provozu.  
 
 
 
zapsal: Michal Berger 

 
 
 


