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

Zápis č. 0712018 z jednání výboru TJ, které se konalo dne 27.12.2018 v 17:30 na Kovárně

4,

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

1. Blanka přítomné požádala o pomoc s administrativou, které je čím dál víc (příprava závodŮ, dotace,
,..).Je nutné dořešit pojištěníauta, nyníse neví, jak je vůbec pojištěné. Jirka Chalupanabízí využití
služeb svého pojišťovacího makléře (lng, Váňa). Přítomní se po předchozím zjištěníshodli, že řidiči
z řad trenérů a rodičů dětí, kteří řídí oddílový VW, by měli absolvovat školení řidičů referentů. Jirka
v této věci nabízí pomoc (zajištění školení pro cca 10 osob). "'

2. proběhla první zkouška oblečení UA, toto oblečení bude rovněž použito jako ceny na pořádaně
závody (cca 50 cen).

3. Blaka zrekapitulovala přípravu na blížící se závody (CSOB, UKZ, ..), brigádníků bude dost, vše je
připraveno a zajištěno.
Na závody UKZ do Koutů jeli s Mácou pouze závodníci, kteří mají natrénováno. Na závodech
dosáhli dobrých výsledků Aldo Tomášek, Tobiáš Kopecký a Jitka Kovářová.
Tréninky probíhají dle plánu a organizovaně, mladí trenéři se dobře zapracovali a jsou užiteční.
Na účtu TJ je k dnešku cca 5B0 tis. Kč a v hotovostní pokladně cca 50 tis. Kč.
přítomní souhlasí, aby se z výdělku ze závodů napůl s TJ Lokomotiva Trutnov pořídil nový stůl na
mazání lyží a sada vosků,
Přítomní se shodli, že rodič by na nové oblečení UA měli doplácet částku do 500,- Kč/dítě,
Smlouva o spolupráci se připravuje na 3 roky s plněním ve výši 200 tis. Kč bez DPH. l z tohoto
důvodu by dle sdělení Katky (po prověření od účetní) bylo vhodné, aby TJ zůstala plátcem DPH i po

ukončení hospodářské činnosti.
9. Michal dodá zástupkyni Kooperativa pojišt'ovny podklady pro uzavření nové pojistné smlouvy na

majetek.
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