
 

 

 
Dělnická tělocvičná jednota Květná 

                       ul. Slovenská 440, Květná, PSČ 687 66 
 

 

Zápis ze schůze výboru DTJ Květná konané dne 08. 01. 2010 
 

Program:  1. Výroční členská schůze: Návrh – termín: 23.01.2010 v 18:00 hod. 

                                                                                   Místo: velká společenská místnost v kulturním domě 

                                                                                   Program: 1.    Zahájení a schválení programu 

2. Volba zapisovatele, mandátové a volební 

komise 

3. Výroční zpráva o hospodaření 

4. Zhodnocení práce v roce 2009 a plán na rok 

2010 

5. Volba nového výboru DTJ Květná (starosty, 

pokladníka, jednatele a čtyř členů výboru) 

6. Volba tříčlenné revizní komise 

7. Koupaliště 

8. Různé, diskuse – výtah na Javořinu 

9. Závěr 

2. Koupaliště – údržba a provoz (brigádnické hodiny) pokladna, plavčíci, čistička, občerstvení, 

dovybavení areálu (občerstvení, plavčíkárna, pokladna, popelnice, atd…) 

3.  Plán akcí na rok 2010 a jejich záznam pro Info Strání 

4. Šajba 

5. Brigádnické hodiny, členské příspěvky 

6. Možnosti čerpání dotací z EU – výtah na Javořinu 

7. Různé, diskuse. (pronájem, koupaliště?) 

8. Závěr 

 

 

ad1)  Návrh programu výroční členské schůze byl výborem DTJ Květná schválen 

 

ad2) Údržba a provoz – návrh realizace brigádnických hodin v poměru 80% hodin odpracovat ve vlastním 

oddílu, zbylých 20% na koupališti, správu nad celým areálem zaštítí Daniel Sedlecký, téma čističky je 

v jednání s obcí Strání, ostatní body týkající se koupaliště budou projednány na výroční členské schůzi 

 

ad3) Do konce měsíce dubna budou dohrány krajské a okresní soutěže ve volejbale. V dubnu plánuje turistický 

oddíl velikonoční výšlap. V měsíci květnu je plánováno otevření zrekonstruovaného koupaliště, tenisový 

oddíl zahajuje sezónu. Na letní měsíce je připravováno několik tenisových a volejbalových turnajů. 

Přesnější popis akcí bude uveřejněný nejpozději do konce ledna 2010. 

 

ad4) Nátěr Šajby bude uskutečněn nejpozději do začátku měsíce září. Darem byl k vybavení Šajby získán 

automobil, který bude sloužit k přepravě potřebných věcí.  Pro jednotlivé oddíly je stejně jako loni 

k dispozici jeden volný termín. 

 

 

ad5) Příspěvky by měly být uhrazeny vždy nejpozději do 30.06., brigádnické hodiny byly jednotlivými oddíly 

splněny (vyjma florbalového oddílu, který neuhradil poplatky a rovněž chybí přehled o odpracovaných 

brigádnických  hodinách). 

 

ad6) Možnost realizace výtahu na Javořinu je prozatím předmětem jednání 

 



ad7) V diskusi projednány možné varianty občerstvení na výroční členskou schůzi, odsouhlasen guláš. DTJ 

Květná poskytla sponzorský dar mysliveckému a rodičovskému sdružení. Dar má finanční povahu, 

konkrétně 500 Kč každému z výše jmenovaných spolků. 

 

 

 

 

 

Ve Květné dne 13. 01. 2010 

                                                                           

 

                                                                                    ………………………………………. 

                                                                                                 Michaela Mimochodková 
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