
Výbor TJ Slovan, Ě: 00653896
Pec pod Sněžkou 230,542 2í Pec pod Sněžkou

Zápis č. U2a22 z jednání v,ýboru TJ, které se konalo dne 29.08.2O22 v 17:00 v Enzianu, čp. 209
v Peci pod §něžkou

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

1.

2,

3.
4.

Lenka sdělila, že na účtu TJ je více než 800 tis. Kč, finanční situace TJ je uspokojivá.
Blanka popsala neustálé peripetie s hřištěm, jeho údržbou a problémy. Je potřeba provést opravu
stěny (snad dle příslibu provedou pánové Macháček a Holeček), nátěry boudy (snad dle příslibu
provedou pánové Plíva a Hemelík), je neustálý problém s otvíráním hřiště a s nepořádkem
zejména po malých dětech. Posekáníse na několikfází a za pomoci vícero osob zdařilo, příští rok
je nutné posekat min. 2 x již během óervna, kdy vegetace bují. Jarní hromadná brigáda, při níž se
udělá hodně práce, se osvědčila, na jaře 2023 se bude opakovat.
Závody na sezónu 2O22l?3 jsou přidělené, rozpis se brzy objeví na webu TJ,
MEGA PLUS s.r,o. s dalšími přispěvateli pořizuje novou sadu startovních čísel (0 až 250)
v nákladu 60 tis. Kč bez DPH. TJ na výrobu nepřispívá, nicméně pro své potřeby bude moci
startovní čísla bezplatně užívat na základě smlouvy u výpůjčce,
Placení trenéři (Lukáš, Martin a Ondra) úspěšně pokrčují ve studiu trenérství 1, třídy, Celoročně
hrazená odměna prvně dvou jmenovaných bude od září zvýšena na ěástku 37 tis. Kč/měsíc, to se
odrazí ve zvýšených nákladech na činnost TJ a v mezioddílovém vyrovnání s TJ LOKO,
Dle vyjádření rodičů se závodní činností končí tyto děti: Veronika Kučerová, Nick de Rijke,
Veronika Brožová, |-ukáš Brož, Většina z nich zůstává členy TJ (nezávodící nezletilí členové),
Přítomní souhlasí s přijetím těchto nových členů TJ; Alan Hofman, Viktor Jaroslav Jirásek, Tomáš
Kreipl, Klára Kubecová, Lukáš Kosinka (vše přípravka) a Sofia Jurkovičová (předžákyně).
Přítomní se shodli na těchto závazných pravidlech:
a) Na zimní sezónu 2022123 platí povinnost rodiěů odpracovat pět brigád formou pomoci na

závodech" Pokuta za neodpracovanou brigádu zůstává ve výši 2 tis. Kč. Výjimky (náhradní
činnost, letní brigáda, ..,) individuálně schvaluje výbor TJ.

b) Na akce TJ, zejm. na letní soustředění, se bude vybírat záloha, vratná pouze v případě
neúčasti z důvodu nemoci s doloženou zprávou od lékaře. Toto opatřeníje důsledkem rušení
přislíbených účastí 'ze dne na den", kdy TJ vznikají zbytečné náklady na objednanou stravu,
ubytování apod.

c) Sezónní jízdenky na zimu 2a22l23 si nově budou hradit pro své děti rodiče sámi. Dosavadní
princip (placení permanentek z rozpočtu TJ) je již finančně neudržitelný, TJ byla poslední
tohoto typu v CR, která tento systém držela.

S obsahem tabulky s účastí rodičů na brigádách a evidujícíjejich další činnost přítomní souhlasí.
Michal bude kontaktovat pana Šindeláře, resp. paní Purmannovou, a projedná s nimi nápravu
jejich pouze dvou účastí na brigádách bez náhradní letníčinnosti.
Přítomní souhlasí, aby si Blanka vyfakturovala částku 20 tis. Kč za administrativní a poradenskou
činnost vykonanou v průběhu let2a21 a2022 pro TJ,
Na pořádání lyžařských závodů v sezóně 2a2ln2 TJ vydělala rekordních 217 tis. Kč. V rámci
vyúčtování s TJ LOKO bude dofakturována částka 35 tis, Kč (příjem TJ Slovan),
Od září bude oběma trenérům (Martin a Lukáš) zvýšena jejich měsíční odměna na ěástku 37 tis.
Kč. Zvýšení bude mít vliv na rozpočet TJ na výdajové straně, s óástkou je potřeba počítat při
sestavování rozpočtu na rok 2023.
Čbnské příspěvky na rok 2023 by měly být uhrazeny do 30. září 2022, l-enka bude hrazení
příspěvků hlídat a spolu s Blankou následně vyzývat případné opozdilce. Výše příspěvků pro
závodící členy se nemění (7 - 8 * 9 tis. Kč), zvýšení členského příspěvku pro nezávodícíčleny na
1 tis. Kč musí být potvrzeno na VH.
Na webových stránkách bude zveřejněna výzva kúhradě sezónních jízdenek do 30.,l1.2022.
Provozovatel areálu nové ceny ještě nezveřejnil, vše je nutné časově, organizačně a informačně
sladit.
V pondělí se uskuteční schůzka s rodiči, za TJ bude přítomen trenér Lukáš Wondráček a za
vedení Blanka.
Na přelomu října a listopadu je nutné uspořádat valnou hromadu. Všichni přítomní upřednostňují
Jelení louky, termín projedná Blanka s Vráťou Řitrou, Na VH se musí převolit osazení výkonného
výboru i kontrolní komise. Přítomní se shodli na těchto změnách: Jirka Brož ve výboru skončí,
návrh na náhradu: Jan Karásek. Katka ve výboru skončí, návrh na náhradu: Petr Cink; Katka bude
navržena na post předsedkyně kontrolní komise po Míťovi Kopeckém, pokračování Martina lvanka
a Karl Vránka v komisije nutné předjednat. Ve výboru budou dále pokračovat Blanka i Michal (po
přemluvení ostatními, neboť jeho záměrem bylo rovněž skončit). Před VH je nutné včas
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zaktualizovat seznam členů TJ s aktuálními kontakty (provede Blanka a zašle Michalovi) a sestavit
jednoduchý návrh rozpočtu na rak2023 (provede Lenka a rozešle spolu s účetnízávěrkou za rok
2021 celé ělenskó základně),
V autě se objevil problém s klimatizací, která má asi zkorodované vedení a nefunguje. Možnosti
opravy navrhne Lukáš a rozešle členům výbor, jeho mužská část se shodne na výběru nejlepšiho
řešení.
Dotace z NSA, kterou přes TJ čerpala Hana Semeráková, je řádně vyúčtovaná. K žádosti o dotaci
z NSA ,,Kabina" není dodnes ze strany poskytovatele žádná odezva, nemá ji ani žádný jiný žadatel
z řad sportovních klubů v ČR,

18. Blanka se pokusí uspořádat školení brankových rozhodčích, školitelem bude s největší
pravděpodobností Luboš Dlabola.

zapsal:


