Výbor TJ Slovan, IČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
Zápis č. 02/2019 z jednání výboru TJ, které se konalo dne 14.6.2019 ve 20:00 v Deli Post

Přítomni: Sochorová, Tomášková, de Rijke, Neuman, Brož, Chalupa, Berger (7 osob)

1. Blanka sdělila, že rozpis TJ spolupořádaných závodů na sezónu 2019/2020 je podobný jako za tu
předcházející, navíc v březnu budeme místo Špindlerova Mlýna pořádat finále Fashion Store cupu.
Rozpis závodů bude zveřejněn na webu TJ.
2. Aktuální stav družstev činí: 11 členů přípravky, 12 předžáků, 13 mladších žáků, 12 starších žáků
(celkem 48, vč. členů LOKO).
3. Přítomní vzali na vědomí, že přes TJ prošla dotace na reprezentační přípravu členek Jitky Kovářové
a Hany Semerákové ve výši 70 tis. Kč. Dotaci poskytl Královéhradecký kraj po žádosti zpracované a
podané matkou jedné z výše uvedených, která rovněž zpracuje kompletní vyúčtování dotace.
4. Přítomní souhlasí, resp. berou na vědomí, že TJ s panem Michalem Mackem uzavřela bezplatnou
smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky z jeho budovy čp. 167 v Peci přes část p.p.č.
110/4 v k.ú. Pec, který TJ vlastní.
5. Blanka zajistila vydání nového živnostenského listu s rozšířeným výčtem podnikatelských
oprávnění.
6. Na VH, která se uskuteční na podzim, bude schválen vyrovnaný rozpočet TJ na rok 2020 s příjmy a
výdaji ve výši 1.050.000,-- Kč. Na účtu je v současné době přes 800 tis. Kč.
7. Přítomní souhlasí s návrhem Blanky na řád odměňování úspěšných závodníků TJ dle rozpisu
v příloze. Odměny se budou v penězích vyplácet od sezóny 2019/20. Za sezónu 2018/19 budou
poukázkami na odběr zboží od UA odměněni úspěšní závodníci Kovářová, Tomášek, Semerádová
a Adam Kopecký a to ve výších dle rozpisu v příloze.
8. Přítomní souhlasí s výplatou odměny ve výši 20 tis. Kč Blance za její činnost pro TJ. Odměna bude
vyfakturovaná.
9. Zisk TJ z pořádaných závodů v sezóně 2018/19 (po rozdělení s TJ LOKO) činil 163 tis. Kč.
10. Na jednání k tomuto bodu přítomný Honza Karásek podrobně popsal servisní zásahy provedené na
T5. Ty jsou prozatím vyčíslené na částku 37 tis. Kč. Rekapitulaci provedeného servisu s rozpisem
cen zašle Honza Blance e-mailem. T5 má v současné době najeto cca 111 tis. km, auto je deset let
staré, výhledově by bylo vhodné se poohlédnou po jeho náhradě.
11. I přes určité práce provedené na hřišti pány Kopeckým, Vránkem a Ivankem není hřiště, resp. okolní
pozemky, v dobrém stavu. Na další schůzi bude pozván Martin Ivanko a bude s ním závazně
projednáno co, kdy a jak bude v rámci TJ vykonávat.
12. Blanka sdělila, že SPS pod TJ Slovan se mezi 14 obdobnými organizacemi z celé ČR umístila na
výborném druhém místě, přičemž hodnocena byla řada kritérií (členská základna a její rozdělení,
pořádání závodů, úspěchy jednotlivců na významných závodech atp.).
13. Přítomní souhlasí s přijetím těchto nových členů TJ: Dimitar Ivanovski (2012), Václav Vojtěch Štíhel
(2010), Marie Dolejšová (2009), Tereza Binterová (2010) a Jakub Kovář (2012).
14. Vzhledem k tomu, že T5 dlouhodobě neparkuje v garáži u Lesovny, padl návrh ji prodat. O návrhu
se bude jednat na některé z příštích schůzí.

zapsal: Mgr. Michal Berger

Odměny závodníkům
M ČR
žáci

junioři

1. místo

5 000,-

7 000,-

2. místo

3 000,-

5 000,-

3.místo

1 000,-

3 000,-

4. místo

2 000,-

5. místo

1 000,-

6. místo

500,-

Český pohár
žáci

junioři

1. místo

8 000,-

10 000,-

2.místo

6 000,-

8 000,-

3. místo

4 000,-

6 000,-

4.místo

3 000,-

4 000,-

5. místo

1 500,-

2 000,-

6. místo

1.000,-

1.500,-

sezóna 2018/2019

A. Kopecký
A. Tomášek
H. Semeráková
J. Kovářová

5. 000,7 000,4 000,10 000,-

