Zápis č. 2/2019
z výborové schůze Oddílu Kulturistiky
TJ Uherské Hradiště

Dne:

3. června 2019
Bartas Rostislav, Lapčík Petr, Oulehla Michal, Paluřík Pavel, Zpěvák Roman,

Přítomni:
Omluveni:
Neomluven:
Příští schůze: 1. července 2019, 18 hodin
_________________________________________________________________________

1. Smluvní vztah mezi Městem Uherské Hradiště a TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
z.s.
Tak jak jsme informovali v zápise z poslední schůze, uskutečnilo se jednání
výboru oddílu kulturistiky s tajemníkem TJ Slovácká Slavia ve věci výše uvedeného
smluvního vztahu.
Na základě uzavřené smlouvy o nájmu prostor sloužících pro podnikání mezi
Městem Uherské Hradiště a TJ Slovácká Slavia (oddíl kulturistiky je člen TJ) je náš
oddíl povinen platit za nájem prostor posilovny, šatny a sociálního zařízení o celkové
výměře 157,4 m² částku ve výši 500 Kč/m² bez DPH. To je celkem 78 700 Kč/rok bez
DPH.
Kromě výše uzavřené smlouvy na nájem je uzavřena další dohoda mezi
Sportovištěm města Uherské Hradiště a TJ Slovácká Slavia o úhradě spotřeby energií
spojených s pronajatými prostorami – voda, elektřina a teplo, kde je stanovena
platba za odebrané měrné jednotky v sazbě vyúčtované poskytovatelem energie. Zde
podle předběžné kalkulace budeme platit částku 25 000 Kč/rok, ale záleží
samozřejmě na naší spotřebě.
Celkem nás tedy bude stát roční fungování posilovny cca 78 700 + 25 000 +
52 000 (členský příspěvek TJ při počtu 80 členů) = 155 700 Kč.

2. Hospodaření oddílu
K 31.5.2019 bude provedeno vyúčtování pokladny a v průběhu měsíce
06/2019 převedeno účetnictví na Blanku Němcovou. Podzimní příspěvky již budou
placeny na jiný účet. Jeho číslo bude včas všem členům sděleno prostřednictví naší
nástěnky.
Výbor klubu se dále rozhodl podat žádost o dotaci v programu „Podpora
rozvoje sportu ve II. pololetí 2019“ vyhlášeného Městem Uherské Hradiště. Žádost je
podávána pro oblast podpory sportovní činnosti a na provoz sportovních zařízení.
Naše žádost je součástí celkové žádosti TJ Slovácká Slavia. Rozhodnutí o jejím
schválení či zamítnutí je na programu zastupitelstva Města UH v měsíci 08/2019.

3. Webové stránky klubu
Na webových stránkách se pracuje, a o jejich spuštění budou všichni členové
včas informováni.

4. Jarní brigáda
V sobotu 25. května 2019 v 8 hodin se uskutečnila v prostorách posilovny jarní
brigáda. Všem účastníkům brigády výbor oddílu děkuje.

5. Závodní činnost
Výbor oddílu svolává na 1.7.2019 v 18,30 h v prostoru kuchyňky ve sportovní
hale všechny závodníky ke schůzce s cílem domluvit nastavení pravidel fungování
závodní činnosti v následujícím období. Výbor žádá závodníky, kteří mají v úmyslu se
zúčastnit soutěží, aby si připravili informace o tom, kterých soutěží se chtějí zúčastnit.

V Uherském Hradišti, 3. června 2019
Zapsal: Ing. Petr Lapčík

______________________________
Rostislav Bartas
Předseda výboru

