
TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s., IČ: 00653896 
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou 
 
Zápis č. 04/2017 z jednání výkonného výboru TJ, které se konalo dne 24.9.2017 v 18:00 na 
Kovárně 
 
 

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

 
 

1. Katka sdělila, že sice od účetní obdržela vyúčtování provozu vleku Metasport na Velké pláni, to však 
neobsahuje všechny náklady (všechny nájmy). Dodnes tak nelze zjistit, zda byl provoz vleku 
výdělečný či ztrátový a v jaké výši. Kata si s účetní dohodne osobní schůzku, správné podklady od 
ní získá a následně je v přehledné tabulce rozešle všem členům výboru. 

2. Jirka Karlík sdělil, že technický stav vleku je velmi špatný a pokud by se vlek na zimu 2017/18 měl 
zprovoznit, je nutné do něj investovat cca 150 až 200 tis. Kč na nezbytně nutné technické zásahy 
(nové bandáže, nový reostat, defektoskopie lana, revize, atd.). Přítomní se shodli, že TJ bude do 
vleku investovat pouze tehdy, pokud se TJ dohodne na nájmu pozemků s paní Houdkovou na zimu 
2017/18. Vzhledem k nejisté zimě (z hlediska sněhu) a vzhledem k vysokým provozním nákladům 
vleku stanovili přítomní max. výši nájemného za pozemky paní Houdkové ve výši 50 tis. Kč + 
dalších 50 tis. Kč, pokud bude vlek v provozu více než 40 dní. Dohoda s paní Houdkovou musí být 
učiněna do 15.10.2017. Bude-li s ní do tohoto data učiněna dohoda, ihned se zadají opravy vleku. 
Předseda současně osloví pana Hintnera, aby si k sobě našel další tři lidi na obsluhu vleku.   

3. Na účtu TJ je k dnešnímu dni 547 tis. Kč a  v hotovostní pokladně 43 tis. Kč. 
4. Členové výboru apelují na předsedu, aby už konečně v ČSOB v Trutnově vyzvedl bankovní kartu.  
5. Webové stránky slovanpec.cz jsou ztracené a to především kvůli nedůslednosti předsedy a Volfíka 

Bergera. Ten ani nedostál svého slibu a nové jím tvořené stránky nedokončil, resp. nezprovoznil do 
podoby, která je potřebná. Oslovovat současného vlastníka domény slovanpec.cz nemá téměř 
smysl, nicméně předseda je pověřen pokus aspoň učinit. Blanka s Martinem Davidem dohodla, že 
jakmile budou Volfíkem předány vstupní údaje, Martin stránky pod webnode zprovozní a 
zaktualizuje.     

6. Na příští schůzi Blanka oznámí výši doplatku za sezónní jízdenky a další informace o přípravách na 
lyžařskou sezónu 2017/18.  

7. Blanka sdělila, že TJ za proběhnuvší soustředění v Osečné na každé dítě doplácela částku 895,-- 
Kč.  

8. Předseda je výborem pověřen k dotažení akce „pupmtrack“ dokonce, zejména k vyvolání jednání 
s dodavatelem (p. Maroši – dokončení terénních úprav), zajištění nové faktury (ta první se ztratila), 
zajištění proplacení faktury a zajištění vyúčtování poskytnuté dotace s městem.  

9. Katka požádala za sebe a svého manžela TJ o odprodej části pozemku p.č. 111/6 v k.ú. Pec nad 
jejich domem čp. 244. Přítomní se shodli, že prodej malé části předmětného pozemku by nemusel 
být problém, před jeho realizací je však nutné ověřit pozemky z hlediska jejich potřebnosti pro 
stavbu druhého plánovaného kurtu (porovnání se zpracovanou studií) a předmětnou část pozemku 
nabídnout městu, které má ke všem pozemkům TJ předkupní právo. Případná výše kupní ceny 
stanovena nebyla, předseda sdělil, že to nemůže být za cenu tzv. příkupu.  

10. Přítomní se shodli na termínu letošní valné hromady – pondělí 13.11.2017 od 18.00 hodin. Místo 
konání se určí později, předseda osloví pana Krameše z Hvězdy. Další schůze výboru se bude 
konat 8.10.2017, svolá ji předseda.  

 
 
 
zapsal: Michal Berger 

 
 
 


