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Zápis z jednání výkonného výboru TJ Jiskra Třeboň (VV TJ) 

dne 7. 3. 2019 od 18:00 

č. zápisu 3/2019 

 

Účast na jednání VV:  

Přítomni dle prezenční listiny:  L. Skála, S. Koranda, J. Roubíček, F. Pešl, P. Chalupa, 

M. Jindra, J. Jelínek, K. Kubica, L. Kotilová, V. Matuška, J. Vališ, J. Novák, M. 

Sodomka, M. Vonka, L. Baierling, T. Dufek a P. Jecha 

Omluveni:  
Neomluveni: J. Čapek, V. Dvořáková 

 

VV je usnášeníschopný (zahájení VV TJ - přítomno  15 členů na zahájení z 19 členů) 

 

1. Zvolení zapisovatele zápisu a ověřovatele: 

 Volba zapisovatele: Petr Jecha 

 Volba ověřovatele: Jan Novák 

 Schváleno. 15 členy 

 

2.  Kontrola zápisu a usnesení z minulé schůze VV TJ (2/2019 ze dne 7. 2. 2019) 

 

 

3. Informace o došlé a odeslané poště od posledního VV TJ 

 

3.1 Došlá korespondence:  

11.2.2019 Předávací protokol – osobní věci po zesnulém p. Milanu Ludvíkovi. Přebírající Helena 

Ludvíková (manželka) –nabídka 2 ks akvárií zdarma 

25.2.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – souhlasné stanovisko k použití motorových 

člunů na rybníku Svět v Třeboni 

26.2.2019 Kolaudační souhlas ke stavbě „změna stavby veslařské loděnice v Třeboni“ 

5.3.2019 Předávací protokol – chlazená ledová plocha 

6.3.2019 MěÚ Třeboň odbor životního prostředí – oznámení o zahájení řízení k provozu malých 

plavidel se spalovacími motory na rybníku Svět v Třeboni 

6.3.2019 Státní plavební správa – oznámení o zahájení správního řízení k povolení k provozování 

vývaziště 

 

3.2 Odeslaná korespondence:  

 

8.2.2019 žádost o vydání povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo 

kotviště – rybník Svět a Spolský rybník  

27.2.2019 ohlášení – vklad na KN – veslařská loděnice Třeboň. Do 15.3.2019 nutno odeslat 

vyúčtování na MŠMT 
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4. Informace předsednictva TJ 

p. Vonka – předal zápis z jednání výboru oddílu LH ze dne 2. 1. 2019 

– rozšířen název oddílu: oddíl ledního hokeje a bruslařských sportů TJ Jiskra Třeboň  

- přijato 110 nových členů z řad dětí a mládeže 

- předseda oddílu – Mojmír Vonka 

 

p. Chalupa – formulář GDPR – formulář bude vystaven na webových stránkách TJ Jiskra 

Třeboň. Nutno podepsat všemi členy TJ Jiskra Třeboň do 30. 4. 2019 a předat na sekretariát TJ 

 

p. Skála – podal bližší informace k Výzvě č. 1 ze dne 6. 3. 2019 vydané městem Třeboň na 

podporu v oblasti tělovýchovy a sportu. Termín pro předání podepsaných čestných 

prohlášení na sekretariát TJ do 10. 4. 2019 

 
p. Koranda – informoval o průběhu jednání ohledně vybavení obou penzionů novými automaty 

na kávu - úkol trvá 

 
pí. Kotilová – uzavírka lázní Berta od 15. 8. 2019 z důvodu plánované rekonstrukce. Při 

sestavování rozpočtu na rok 2020 nutno počítat s uzávěrkou penzionů v termínu leden až březen 

2020  

 

p. Baierling – Marie Natálie Jurková vyhrála MS do 23 let na veslařském trenažéru 2019 v 

novém českém rekordu v Kalifornii (USA)  
 
p. Baierling – podal informace ohledně nového vznikajícího oddílu paddleboardu (možný zájem 

o vstup do TJ jako nový oddíl) 

 

p. Jecha - dne 8. 3. 2019 předání žádosti o dotaci na celoroční činnost v rámci 2. Výzvy 

jihočeského kraje v oblasti sportu a tělovýchovy 

 

 

5. Hospodaření 

Viz. samostatná příloha 

 

 

6. Různé 

 

Od 18:50 hod proběhla prezentace projektu projekt4sport 

 

VV TJ se usnesl na konání řádného VV TJ dne 4. 4. 2019 (čtvrtek) od 19:00 hodin na 

sekretariátu TJ v Třeboni. 

 

Zapsal: Petr Jecha 

Ověřil: Jan Novák 


