Výbor TJ Slovan, IČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
Zápis č. 04/2019 z jednání výboru TJ, které se konalo dne 13.10.2019 ve 9:00 v Deli Post

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

1. Blanka informovala, že TJ má uzavřenu novou pojistnou smlouvu (na majetek i na odpovědnost)
nahrazující dvě předchozí.
2. Blanka sdělila, že za TJ uzavřela smlouvu na pořádání lednových závodů pro ČSOB.
3. Nabídku Luboše Bráta na vytvoření nových webových stránek TJ s plněním 25 tis. (mínus 10 tis. Kč
za jeho pět brigád jako rodiče v zimní sezóně 2019/20) prověří Honza a Michal poptáním jiného
potenciálního dodavatele. Stránky je každopádně nutné předělat, ty dosavadní jsou uživatelky velmi
nepřívětivé.
4. Přítomní nesouhlasí s „omezeným členstvím“ Petra Dlouhého ml. v TJ dle návrhu jeho otce.
Přítomní souhlasí, aby malý Péťa byl členem TJ s ročním členským příspěvkem 800,-- Kč, bez
účasti na trénincích. Sezónní jízdenka se mu za TJ kupovat bude, Petr Dlouhý st. se zúčastní jako
trenér na soustředění v Osečné v srpnu 2020.
5. Vzhledem k rodinným okolnostem přítomní souhlasí, aby se otci Josefa Václava Štíhela vrátil jím
uhrazený členský příspěvek na rok 2020 s tím, že syn se vrací do péče matky, lyžovat nebude a
nebude ani členem TJ. Svazové poplatky za něj budou převedeny na jakéhokoliv nového člena, viz
další bod.
6. Přítomní souhlasí s přijetím těchto nových členů TJ: Josefína Pašková (2012), Kristýna Šindelářová
(2012), Marta Husáková (2012), Florián Bulíček (2012). Dimitar Ivanovski v TJ končí, rodiče za něj
nezaplatili členské příspěvky, lyžovat nebude.
7. Dle aktuální stavu členské základny má Blanka spočítané výdaje za sezónní jízdenky na zimu
2019/20 ve výši 380.500,-- Kč (bez možné slevy (loni poskytnuté) na závoděny s TP v Peci). V tom
jsou zahrnuty tři trenéři (Ivanko, Sochorová, Horáček), jeden pomocník (Jakub Vít) a 10 Czech
Skipassů pro 10 žáků.
8. V rámci letošní dotace „Můj klub“ by TJ mohla získat až 130 tis. Kč. Vyúčtování dotace vůči MŠMT
zpracuje Blanka za pomoci Katky.
9. Na výzvu KS v HK na doplnění skenů účetní dokladů do rejstříkového soudu bude reagovat Blanka
po dohodě s účetním, který jí podklady připraví.
10. Oprava T5 byla kompletně dokončená, auto ale neprošlo kvůli brzdám technickou kontrolou (půjde
znovu).
11. Blanka objednala novou zakrývací plachtu na beachvolejbalové hřiště. To zatím není zazimované,
bude se na něm ještě hrát.
12. Blanka s Ladou a Honzou dořeší distribuci a fakturaci za oblečení UA.
13. Přítomní se ani na dnešní schůzce bohužel nevyhnuli kritice činnosti Martina Ivanka, zejména kvůli
neuklizenému nepořádku po jeho psovi v boudě na hřišti, způsobu a nepřesnostem v jeho fakturaci,
nepředložení vyúčtování za Osečnou a malou aktivitu v jeho činnosti.
14. Přítomní se shodli, že nedoplatek za Osečnou ve výši 9.331,-- Kč nebudou hradit rodiče, ale bude
v poměru 1/3 (TJ Loko) a 2/3 (TJ Slovan) uhrazen z vlastních prostředků.
15. Přítomní souhlasí, aby všem závodícím juniorům byl na zimní sezónu 2019/2020 vyplacen
příspěvek TJ ve výši 15 tis. Kč.
16. Přítomní se shodli na termínu konání letošní řádné valné hromady TJ – ta se uskuteční v pátek
22.11.2019 od 17.00 hodin na Jeleních loukách. Pozvánku a administrativu zařídí Michal.

zapsal: Mgr. Michal Berger

