
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV TJ SLAVOJ KYNŠPERK NAD OHŘÍ 

                                      ZE DNE 27.4.2015 

 
Program : jednání VH, různé, diskuse 

 

 

Přítomni :  p.Bayer, p. Šidlo, ing. Neuberg, p. Sassmann, p. Hruška   

 

 

1.  Na VH byla starostou vznesena připomínka na dotažení kolaudace 

fotbalových kabin s údajně dohodnutým termínem březen – duben. VV zadal 

vypracování nové projektové dokumentace, která je pro kolaudaci objektu 

nezbytnou podmínkou a to včetně veškerých ostatních schvalování.V současné 

době se čeká na dokončení projekt. dokumentace ing. Trejbalem, kdy bude 

následovat uvedená procedura schvalování s následnou kolaudací. Termín 

dokončení není v současnosti možno určit, ale je v našem zájmu aby tak bylo v 

co nejkratší době. 

 

2. Na VH bylo dohodnuto, že jednotliví předsedové oddílů zašlou VV plán 

akcí na rok 2015 – mistr. utkání, turnaje a to v termínu do konce dubna 2015. 

VV musí následně zpracovat plán za celou TJ a tento předložit městu resp. MKS 

 

3. VV prověřil schválení VH předání majetku TJ  městu. Na VH v roce 2011 

bylo schváleno zřízení komise pro předání majetku TJ městu. VV proto zřídí 

tuto komisi aby připravila návrh, podmínky pro předání a následného užívání 

majetku TJ Slavoj s městem. 

 

4. Na stížnost o špatné komunikaci předsedů oddílů a výkonného výboru 

sdělujeme, že dle stanov naší TJ předseda   svolává VV dle potřeby nejméně 

jedenkrát za měsíc a jednání se může zúčastnit s hlasem poradním vždy jeden ze 

zástupců oddílu, zpravidla jeho předseda. Chtěli bychom upozornit všechny 

členy TJ, že jsme nikdy tuto možnost nikomu neodepřeli a je na každém  jak 

termín schůze zjistí. Dvakrát do týdne je úřední hodina a to v úterý od 16.00 – 

17.00 a v pátek od 08.00 – 09.00, telefony a e.mail mají všichni předsedové k 

dispozici. Zápisy schůzí VV se nachází na webových  stránkách  naší TJ. 

 

5. VV žádá předsedu oddílu stolního tenisu aby doložil své tvrzení o velké 

časové prodlevě na dotazy a požadavky, zejména pak zmiňovanou žádost oddílu 

na nákup dresů, kterou VV do dnešního dne neeviduje 

 



6. Předseda VV zdůvodnil svou neúčast na VH náhlou pracovní cestou, 

kterou se dozvěděl týden před konáním VH, jestliže měl nějaký delegát potřebu 

sdělit něco předsedovi osobně, může tak učinit dodatečně 

 

7. Na požadavek o podporu talentovaných hráčů (hráček) sdělujeme, že VV 

se snaží, pakliže je to v jeho možnostech, tyto hráče (hráčky) vždy podporovat, 

protože se jedná o reprezentaci naší TJ a i celého města 

 

8. Delegáty VH byl vznesen požadavek na opravu posuvných stěn v hale a 

výměnu žaluzií na tribuně za žaluzie z protější stěny. VV nemá námitky k těmto 

opravám a navrhuje oddílům stolního tenisu a volejbalu aby tak učinili v rámci 

brigády, kterou každoročně provádí ve svých oddílech. 

 

9. VV schvaluje vyhotovení technické zprávy na opravu střechy na 

fotbalových kabinách firmě Klempířství a pokrývačství Jan Škaloud s.r.o. 

 

  

10. Příští schůze VV dle domluvy ke konci měsíce května 2015  

 
 

 


