
Výbor TJ Slovan, lČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou

ZáPis Č. 0112019 z jednání výboru TJ, které se konalo dne 15.3.2019 v 19:30 na Hvězdě

Přítomni: Sochorová, Tomášková, Neuman, Brož, Chalupa, Berger (6 osob)

1. Blanka sdělila, Že školní závody,,Úpské údolí", které letos pořádala pecká Zš zajejí pomoci a
Pomoci Martina lvanka dne 6.3.2019, dopadly až na drobné organizační ,,vady na kráse,,dobře,
pecké dětizískaly putovní pohár pro první stupeň.

2, Nové obleČení vČ. potiskŮ (triČko, krat'asy, mikina) bude dodáno příští týden. Honza s účetní TJ
dořeší Problém s DPH tak, aby plnění obou stran bylo vyrovnané a'ani .iedna ze stran na něm
netratila.

3. Dne 5.3.2019 proběhlo za ÚČasti deseti účastníků školení řidičů referentských vozidel, které
zorganizoval Jirka Chalupa.

4. Přítomní souhlasÍ, aby se na sezónu 2019l2O2O zvýšila pokuta za neodpracovaný den pomoci na
závodech pro rodiče z 1 tis. na 2 tis. Kč.

5. ZakonČení lyŽařské sezÓny na sněhu bude v pátek29.3,2019 od 14.00 hodin na Javoru (paralelní
obřák, Posezení na bullbaru, ...) a druhém pak někde vrestauraci (Amor, Jelenky, ..,)'vkvětnu
s Pohárem Pro děti, oceněním těch nejlepších a s účastí všech trenérů. Ti vyhodnotí dosavadní
lyžařskou sezónu a seznámí rodiče splánem tréninků a soustředění na léto 2019. vkvětnu
s největŠÍ Pravdě Podobností proběhne ještě jeden jarní ledovec. Na přelomu dubna a května také
proběhne brigáda na hřišti.

6. Před letní sezónou bude s Martinem lvankem uzavřena nová smlouva v níž bude ještě přesnější
výčet jím zajišt'ovaných činnostís přesným rozpisem dle měsíců.7 Honza s Katkou projedná přesun některých činností v rámci jí vykonávané účetňí agendy na Ladu.8. ZávodY Masters (víkend 23.-24,3.2019) účtuje letos TJ Stbvan. Za zimu 2011lž019 by měl ziskzPořádání závodů Pro TJ Slovan činit cca 160 tis. Kč. Honza dává na zvážení možnost získání
živnostenského oprávnění pro TJ na pořádání sportovních akcí pro možnost uplatňování DpH, Tato
možnost bude prověřena s účetní.

9. PřítomnÍ souhlasÍ, abY auto TJ odvezl Jan Karásek na diagnostiku, po ní bude následovat
rozhodnutí, co a kde se bude případně opravovat (rezavé čzsti karoserie, klimatizace, tažné
zařízení, filtr pevných částic, celková oprava.,..).

10. Na účtu TJ je k půlce března okolo 1 ,0B mil. Kč.
11. Blanka sdělila, Že TJ byla uložena Živnostenským úřadem vTrutnově pokuta ve výši 1 tis. kč za

neodhlášení provozovny (vlek na Velké pláni) z registru.
12, Záci TJ se umístili na celkovém velmi pěkném 6. místě ze všech TJ v čR (výsledky ze RKZ

závodů).
'13. Honza přišel s nabídkou uspořádání kondičního víkendového soustředění s trenérem na Monínci,

nána s Martinem Davidem.
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