Výbor TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s., tČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou
Zápis é.2t2O21z jednání výboru TJ, které se konalo dne 08.06.2021 v 17z15 na Jeleních loukách
Přítomni: Blanka Sochorová, JiříChalupa, Jiří Brož, Kateřina de Rijke, Michal Berger

1.

Michal před dnešní valnou hromadou sdělil její plánovaný program. Konstatoval, že Lada
Tomášková již nechce být členkou výboru, proto za ní musí být zvolena jiná osoba. Dopředu byla
oslovena Lenka Bartschová, které s členstvím ve výboru souhlasí, v případě zvolení se stane
novou hospodářkou spolku, Lada přislíbila,žejíveškerouagendu předá a do všech souvislostíjí
zasvětí. Lenka má dvě malé děti, staršíz nich už za Slovan lyžuje, sama děti trénuje je u ní
předpoklad dlouhodobé a perspektivní činnosti pro spolek. Přítomní souhlasí, aby Ladě byl
dočasně ponechán přístup k bankovnímu účtuspolku.
Přítomní souhlasí se vznikem pobočnéhospolku s názvem Oddíl tenisu TJ Slovan Pec pod
Sněžkou, z.s. na základě iniciativy Ziny Plchové. Letošnídotace města ve výši 250 tis. Kč se
v případě vzniku pobočnéhospolku rozdělí na základě požadavkůa podmínek města na dvě části
- 220 tis. Kč si ponechá spolek a 30 tis. Kč bude po zápisu pobočnéhospolku do spolkového
rejstříku převedeno jemu, Organizace, hospodaření a vedení pobočnéhospolku budou zcela
oddílné od hlavního spolku.

3.

4.

Blanka sdělila, že v účetníkanceláři, která pro spolek vede (a nadále bude vést) účetnictví,došlo

ke změně, místo pana Bedřicha Kornfelda zde pracuje nová mladá pracovní síla.

Přítomní se shodli, že nová nájemní smlouva na část p.p,č. 51/1 v k.ú. Pec na Velké pláni se
s lng. Romanem Koulou uzavírat nebude, výbor však bude důsledně dohlížetna to, aby
předmětný pozemek nebyl využíván.Pokud by se na pozemku parkovalo, bude uživatel vyzván
k uzavření řádné smlouvy.
Přítomnísouhlasís přijetím těchto tří nových členůspolku: Tereza Škubová, Jakub Novák a Olivie

Votrubová (vše dětiv kategorii přípravka).
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zasvětí. Lenka má dvě malé děti, staršíz nich už za Slovan lyžuje, sama děti trénuje je u ní
předpoklad dlouhodobé a perspektivní činnosti pro spolek. Přítomní souhlasí, aby Ladě byl
dočasně ponechán přístup k bankovnímu účtuspolku.
Přítomní souhlasí se vznikem pobočnéhospolku s názvem Oddíl tenisu TJ Slovan Pec pod
Sněžkou, z.s. na základě iniciativy Ziny Plchové. Letošnídotace města ve výši 250 tis. Kč se
v případě vzniku pobočnéhospolku rozdělí na základě požadavkůa podmínek města na dvě části
- 220 tis. Kč si ponechá spolek a 30 tis. Kč bude po zápisu pobočnéhospolku do spolkového
rejstříku převedeno jemu, Organizace, hospodaření a vedení pobočnéhospolku budou zcela
oddílné od hlavního spolku.
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Blanka sdělila, že v účetníkanceláři, která pro spolek vede (a nadále bude vést) účetnictví,došlo

ke změně, místo pana Bedřicha Kornfelda zde pracuje nová mladá pracovní síla.

Přítomní se shodli, že nová nájemní smlouva na část p.p,č. 51/1 v k.ú. Pec na Velké pláni se
s lng. Romanem Koulou uzavírat nebude, výbor však bude důsledně dohlížetna to, aby
předmětný pozemek nebyl využíván.Pokud by se na pozemku parkovalo, bude uživatel vyzván
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