
TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s., !Č: 00653896
Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou

ZáPis Č. 0112018 zjednání výkonného výboru TJ, které se konalo dne 5.4.2018 v 17:00
v restauraci Hotelu Hvězda

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

1. Přítomníse shodli na termínu valné hromady, která se uskutečnípředevším z důvodu nutnostivolby
19vých ČlenŮ výkonného výboru poté, co někteří stávající odstoupí. VH se bude konat ve středú
25.4.2018 od 17 00 hodin na Jeleních loukách, pozvánŘu zpracuje Michal, na stránkách ji uveřejní
Blanka. SouČástí programu bude i schválení účetní závěrky zaiok 2017, podklady ve Ópolupráci
s ÚČetnízPracuje a pozvaným účastníkŮm VH s dostatečným předstihem ror'ešle xafka. před VH se
uskuteční ještě jedna schůze výboru.

(vše dospělí, rodiče v TJ již lyžujících dětí): Michal
Jan Neuman, Jana Neumanová, Jan Karásek,

2. Přítomní schvalují přijetí těchto nových členů TJ
Bulíček, Hedvika Bulíčková, Hana Kalendová,
Markéta Karásková a Erika Košt'álová.

3, Kdo chce ve výkonném výboru (W) skončit,
rozešle.

5.

musí rezignaci podat písemně, vzor všem Michal

7,

ó.
o

10.
11.
12.

Přítomnísouhlasíse zvýŠením mzdy pro trenéra Martina Davida na 30 tis. Kč/měsíc od května 2018
s tím, Že se bude oPět dělil mezi TJ Loko a TJ Slovan dle dosavadního klíče, Navýšení mzdy na létoza TJ Slovan bude z pro_středků, které TJ vydělala na zimních závodech (letos ccá 150 tis, Kč).
Přítomní souhlasÍ, abY Blanka iformou inzerátu poptala angažování nouer,o trenéra pro předžáky.
Ve hře je několik jmen (FiŠer, Zeman, lvanko, Hančíkováf každý uchazeč bude mlset předložit
ZPracovanou koncePci tréninkové činnosti. Přítomní předpokládaji, že financování nového trenéra
půjde ze především sponzorských prostředků nových členů TJ, viz jména výše.
Tři souČasní Žáci (A. KoPecký, O. Berger a A. Chalupová) mají zájám pokráčovat v lyžování i v další
kategorii, tj. v juniorech._Trénování A. Kopeckého bude resiťvrta ur'hledern t<leno ootisné (vyšší)
výkonosti individuálně. Zbylí dva budou trénovat bud' s žáky nebo nejlépe s t. Horaek 9m, zá
PodPorY TJ a Pokud moŽno i rodiČŮ (finanční zá]ežitostije nutné předem spočítat a projednat).
Přítomní souhlasí s koupí nového měřenív ceně cca 3Ztis. Kč, napůl s 1_oxo rrutnáv]
Na ÚČtu TJ je v souČasné době okolo 950 tis. Kč, v hotovostní pokladně pak okolo 50 tis. Kč.
Pře_dseda oslovÍ Pana Kirniga a následně seznámí členy výboru s hospodářskymi výsláoky vleku naVelké pláni (pro zajímavost).
Nová trika (s logem TJ) a krat'asy jsou již ve výrově, distribuovaná budou velmi brzy.
Po sejití sněhu na Malé pláni bude svolána brigáda na úklid hřiště spojená s opékaním buřtů.GDPR se bude od konce května vztahovat i n} činnost TJ Slovan. S-osobnimi údaji členů se budemuset nakládat dle tohoto_ nařízení, jakékoliv zpracování osobních údajů členů TJ musí býtpodloženou písemným kvalifikovaným souhlasem dané osoby.
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