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

ZáPis é, o3l2018 z jednání výkonného výboru TJ, které se konalo dne 25.4.20í8 v 19:00 na chatěJelení louky

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

1, výkonný výbor se sešel po dnes proběhnuvší valné hromadě TJ vobměněném složení, jeho třemi
^ 1.9vými členy jsou Lada Tomášková, Jiří Chalupa a lan tteuman.2, Hlavním bodem jednání výboru byla Ýolbá ÓĚá."ov-ilit<onneno výboru, ktený bude rovněžPředsedou TJ, Michal Berger navrhl, aby.předsedou býiá rvotena paní Mgr. Blanka Sochorová. Takandidaturu Přijal a násleďně byl předsedou vYkonneňá uynoru a TJ hlasy všech přítomných členůvýkonného výboru zvolena,
3, Přítomní se shodli, Že funkce hospodáře a zapisovatele nebudou personálně obměněny, jejichobsazení zŮstává stejné (Kateřina Óe Rrlke a tvicnát áerger; 

.Michal zajistí zápis změny na postuPředsedY a nových ČlenŮ výkonného výbóru ue spotŘove-m-iejstříku a novým členům výboru rozešleplatné stanovy TJ.
4, Clenové výkonneho p§lu schvalují přijetÍ.těchto nových členů_ TJ: Karel Vránek (dospělý člen).5, Blanka vYzvedne v Čson v Trutnové bankovní r.árt"'á .pálečně s Katkou zajistí předání veškeré
^ ]99noy předsedy (smlouvy, šanony, korespondence TJ) ná 

"uou 
osobu.6, Katka dohledá pojistnou Šmlouvu'na auto, Jirka na .áxl^a-a ní nahlásí a zúřaduje škodní událost(prasklé čelní sklo T5).

7.Kontaktníe-mailynovýchčlenůvýborujsoutyto:lada@enzian.cz,@a
honza. neuman@qmail,com

B, Blanka sdělil, Že o závody na sezÓnu zo1}tlgje požádáno, v současné době se ladí kalendář. PředsezÓnou usPořádá TJ zejména pro nové rodiče riatte škoĚné brakových ,"rnóáeiln,9, Honza nabídl své kontaktY k moŽnému.rozšíření .ponro* TJ. Ladá naoiota svou spoturičast na
. _ trénincích jako ,,asistent trenéra''. Obě nabídky 1sou viúny. 

-
10, Přítomní souhlasí s vYPlacením jednorázŇá 

99m8ný Blance (za organizaci závodů, jejich
" 
administraci, a dalŠÍČinnost pro TJ) ve výši 10 tis. Kč, xtárou si Blanka řádně vyfakturuje.11,Vzávěru jednání Přítomní diskutóvali Ó_nově vzniŘajícím lyžařském oddílu pod Skiresortem, o
:ffi§il:T"TXT§§.}:r*I;,Jjn"' angažování trenéia juniorů, o ň;"ň;ů;il pricnaze;ióicň


