
TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s., IČ: 00653896 
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou 
 
Zápis č. 05/2017 z jednání výkonného výboru TJ, které se konalo dne 8.10.2017 v 19:00 
v pensionu Avia 
 
 

 
Přítomni: Mrvík, Říha, Brož, Sochorová, Karlík, Berger (6 osob)  
 

 
 

1. Dle vyjádření předsedy, který oslovil paní Houdkovou ve věci uzavření nové nájemní smlouvy na 
pozemky na Velké pláni, se jmenovaná dosud nevyjádřila. Dle slov předsedy platí, že nájemní 
smlouva musí být uzavřena do 15.10.2017. 

2. Ač účetní TJ s Katkou de Rijke doladila vyúčtování provozu vleku za sezónu 2016/17 (hospodářský 
výsledek mínus 65,5 tis. Kč), sdělil Jirka Karlík, že vyúčtování neobsahuje náklady na zakoupené 
jízdenky před sezónou, takže celkový prodělek se za sezónu pohybuje okolo 100 tis. Kč. Bude-li 
vlek na zimu 2017/18 spuštěn, spadne jeho provoz od 1.3.2018 do režimu EET, což přinese další 
náklady (úprava softwaru, internetové připojení, …). 

3. Přítomní konstatovali, že činnost TJ bude v zimní sezóně 2017/2018 zachována a finančně 
zajištěna i pokud nebude LV Metasport na Velké pláni zprovozněn. Na jaře 2018, kdy se plánuje 
uspořádání další valné hromady, se bude jednat o zvýšení výše členských příspěvků. V současné 
době je v oddíle 36 závodících dětí.  

4. Michal Berger zpracuje žádost o dotaci na město na rok 2018, TJ požádá o celkem 250 tis. Kč (na 
závody, na činnost oddílu i na doplatky za sezónní jízdenky). 

5. Stále platí úkoly z (nejen) minulé schůze – vyzvednutí karty v ČSOB a zpracování soupisu sponzorů 
TJ. Výše sponzorských darů některých subjektů (p. Chalupa) se musí prověřit.  

6. Valná hromada TJ se uskuteční v neděli 5.11.2017 v 17.00 hodin na Jeleních loukách. Pozvánky 
vypracuje Michal, Katka zpracuje podklady (rozpočet na rok 2018, účetní závěrka za rok 2016).  

7. Přítomní schvalují přijetí těchto nových členů TJ: Jaroslav Dudek, Matěj Hemelík a Jan Karásek 
(vše přípravka). 

8. Předseda osloví potenciální sponzory (částka 10 tis. Kč) pro FIS závody na Hnědém vrchu.   
9. TJ bude mít nové webové stránky pod doménou www.slovanpec.info. Jejich obsah ladí Blanka 

s Pavlem Formanem.  
10. Nová faktura za úpravu pump-trackové dráhy je uhrazená, na město byly předány podklady 

k vyúčtování dotace, terénní úpravy dráhy však stále nejsou dokončeny. Jejich dokončení zajistí 
předseda.  

11. Dle posledního výpočtu Blanky bude činit doplatek za sezónní jízdenky na zimu 2017/18 částku 111 
tis. Kč. O případném doplatku rodičů se rozhodne na další schůzi, před listopadovou valnou 
hromadou.  

12. V zimní sezóně 2017/18 bud TJ (opět ve spolupráci s TTJ Lokomotiva Trutnov) pořádat šest 
lyžařských závodů. Jejich soupis umístí Blanka na nové webové stránky.  

 
 
zapsal: Michal Berger 

 
 
 

http://www.slovanpec.info/

