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

ZáPis ě. 112022 z jednání výboru TJ, které se konalo dne 13.2.2022v 10:30 v restauraci Bullbar
v Peci pod Sněžkou

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

4.
5.

6.

1. Přítomní souhlasí s pořízením a zapŮjČením lyžařského oblečení HEAD pro Lukáše Wondráčka.
_ Dodavatel poskytne na oblečeníslevu 50 %, oblečenízůstane v majetku ťJ.2. Dotace Poskytnutá města na rok 2021 .byla úspěšně vyúčtována. problém je s pobočným

sPolkem, ktený podmínky smlouvy nesplnil; jemu poskytnuiych 30 tis. Kč hlavní spolet< muset
městu vrátit. VYřešení této situace bude předmětem samostátneno jednání mezi předsedkyněmi
obou (hlavního a pobočného) spolků.

3. ZávodY RKZ FlS na Hnědém vrchu skončily mírním finančním prodělkem. organizátoři museli
objednat cizí časomíru (náklady 22 tis,_Kč), ta "naše" nefungovala. S časomíroř na závodech je
Problém v podstatě neustále (vybavení, personální zajištěni) - na zimu 2o22t23 musí dojí Ře
zlepŠenÍ. Stejně tak i v otázce live přenosů výsledků závodů, jejich zajištění ze závodů úrovně
RKZ je povinné.
Vyúčtování zatím proběhlých závodů je nutné dotáhnout do konce.
TJ hledá sPonzora na pořízení nové sady startovních čísel. Jeho logo může být uvedeno na
číslech. Současná sada je už v téměř nepoužitelném stavu.
VýsledkY Podané Žádosti o dotaci na novou klubovnu na hřišti zatím nejsou, měly by být
zveřejněné na jaře.

7. Blanka prostřednictvím ČlenŮ výboru apeluje na rodiče ve smyslu řádného zajištění pomoci na
závodech a tím i splnění brigádních povinností.

8. Blanka sdělila, Že s obcemi Pec pod Sněžkou i Malá Úpa jsou smlouvy na dotace na rok 2022
uzavřenY, sPoleČnosti Regata Čechy, a,s a S_ivia CZa.s. bylý o sponzorské dary požádány.9. Hlavní letní soustředění (konec srpna2022, Osečná)je potvřzeno. Termíny primestsrycn iaoorů a
dílčích akcí jsou trenéry naplánovány.

,10. Blanska sdělila, že dotace Můj klub 2021byla řádně vyúčtována,
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