Výbor TJ Slovan, IČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
Zápis č. 05/2018 z jednání výboru TJ, které se konalo dne 11.8.2018 v 9:00 na bobové dráze

Přítomni: Sochorová, de Rijke, Tomášková, Neuman, Berger (5 osob)

1. Z předchozích schůzí platí pro Katku úkol prověřit nutnost plátcovství DPH oddílu po ukončení
ekonomické činnosti (provoz vleku). Honza sdělil, že z hlediska protiplnění k plánovaným smlouvám
o reklamě by bylo vhodné plátcovství DPH zachovat. Výhodnost či nevýhodnost je nutné prověřit.
2. Přítomní souhlasí s výplatou odměny ve výši 10 tis. Kč Adamovi Kopeckému za jeho dobré lyžařské
výsledky v uplynulé zimní sezóně. Do zahájení sezóny 2018/19 je nutné zpracovat sazebník odměn
pro úspěšné oddílové lyžaře.
3. Začátkem září Blanka od Vráti Říhy převezme oddílovou agendu, vyhledá pojistnou smlouvu a zašle
ji Honzovi.
4. Blanka sdělila, že dotace ve výši 75 tis. Kč je vyúčtovaná a v pořádku.
5. Katka poptá výrobu chybějících startovních čísel, úkol platí z minule.
6. Blanka změří velikost okna na boudě na Hnědém vrchu.
7. Martin David provedl revizi tyčí, před zimou je nutné dle výsledku chybějící tyče doobjednat.
8. Michal zpracuje oddílovou směrnici GDPR a informovaný souhlas pro všechny členy TJ. Je rovněž
nutné provést změnu v zápise ve spolkovém rejstříku.
9. Na Osečnou je přihlášeno celkem 37 dětí, doprovod by mělo tvořit 8 dospělých. Konečná cena za
jedno dítě bude 3 tis. Kč (za všechno vč. hromadné dopravy – autobus o kapacitě 20 míst a 26 kol
na přívěs – Roman Koula). Odjezd bude v sobotu 25.8.2018 ve 14.00 hodin od Veroniky. Přeprava
kol a dětí, které se nevejdou do busu, byla projednána, vše zajistí rodiče.
10. Na lednové FIS závody je potřeba na pricemoney (za umístění na 1.-3. místě) celkem 44 tis. Kč, je
potřeba oslovit případné sponzory.
11. Blanka hovořila o plánovaných závodech ČSOB v lednu, sjezdové disciplíny nejsou problém, ten
nastal se zajištěním tratí pro běžeckou část (řeší se se Skiresortem).
12. Blanka hovořila o problémech s přestupem lyžařek Kovářové a Semerákové do TJ Slovan, trenér
mateřského oddílu je nechce uvolnit. Není vyloučeno, že přestup bude řešit SLČR.
13. Přítomní se shodli, že je nutné Martinovi Ivankovi přesně sdělit výčet činností, které má jako TJ
placený trenér vykonávat. V létě, kdy se netrénuje, by bylo vhodné, kdyby se věnoval i údržbě
(sekání) areálu na Malé pláni. Není žádoucí, aby tuto činnost vykonávaly ženy jako naposledy Lada.
14. Předběžný termín další schůze je pátek 14.9.2018.
15. Honza projedná s Jirkou Karlíkem možné garážování auta TJ v garáži pod Lesovnou.
16. Blanka vyzve rodiče, aby mailem Katce sdělili velikosti oblečení svých dětí kvůli hromadnému
nákupu.

zapsal: Michal Berger

