
 

Zápis č. 1/2019 

z výborové schůze Oddílu Kulturistiky 

TJ Uherské Hradiště 

 

 
 

Dne:   6. května 2019 

Přítomni:  Bartas Rostislav, Lapčík Petr, Oulehla Michal, Paluřík Pavel, Zpěvák Roman, 
Omluveni:  
Neomluven:   
Příští schůze: 3. června 2019 
_________________________________________________________________________ 
 
 

1. Zahájení 
 

V souladu s usnesením mimořádné členské schůze Oddílu kulturistiky TJ 
Slovácká Slavia se sešel nově zvolený výbor v plném složení. Po domluvě všech členů 
výboru jsou funkce mezi jednotlivé členy rozděleny následovně: 
Předseda výboru   – Bartas Rostislav 
Místopředseda výboru  – Lapčík Petr 
Člen výboru    – Oulehla Michal 
Člen výboru   – Paluřík Pavel 
Člen výboru    – Zpěvák Roman 
 

2. Prověření smluvního vztahu mezi Městem Uherské Hradiště a TJ Slovácká Slavia, 
který upravuje uzavřená smlouva o pronájmu prostor k podnikání 
 

V důsledku výše uzavřené smlouvy vyvolá výbor jednání s tajemníkem TJ 
Slovácká Slavia k vysvětlení smluvního vztahu na jakém principu funguje, včetně 
vyjasnění závazků, ke kterým je náš oddíl touto smlouvou jako člen TJ Slovácká Slavia 
vázán. 
 

3. Hospodaření oddílu 
 

Výbor oddílu pověřil Petra Lapčíka, aby uzavřel účetnictví oddílu k 31.5.2019 a 
předal nově zvolenému pokladníkovi oddílu paní Blance Němcové. Se změnou 
pokladníka dojde také ke změně účtu pro placení příspěvků. Toto číslo bude včas 
členům oddílu oznámeno. 

 
4. Webové stránky klubu 

 
Výbor oddílu se rozhodl, že obnoví webové stránky oddílu. Správcem stránek 

bude Michal Oulehla. O spuštění nových webových stránek budete včas informováni. 
 



 
 
 

5. Jarní brigáda 
 

Výbor oddílu vyhlašuje termín jarní brigády na sobotu 25. května 2019 v 8 
hodin. Předmětem brigády bude celkový úklid posilovny. 

 
6. Úklid v posilovně 

 
Vzhledem k ukončení úklidové služby v podobě paní Grebeňové k 31.3.2019 

neměla naše posilovna zajištěn pravidelný týdenní úklid. Nový zájemce o úklid již 
domluven, takže od tohoto víkendu již bude týdenní úklid probíhat pravidelně. 

Prosím proto celou členskou základnu, aby tomuto člověku neztěžovala situaci 
vytvářením nepořádku a ukládala veškeré cvičební nářadí na patřičná místa. 

 
7. Závodní činnost 

 
Pro vyřešení oblasti závodní činnosti v našem oddíle bude svolána schůzka 

výboru oddílu se závodníky, na které se domluví rámcová pravidla fungování závodní 
činnosti v našem oddíle. Termín schůzky bude zveřejněn na nástěnce oddílu. Prosím 
potenciální závodníky, aby si připravili dopředu návrhy a představy, jak by závodní 
činnost v oddíle měla probíhat. 

 
 
 
V Uherském Hradišti, 6. května 2019 
 
Zapsal:  Ing. Petr Lapčík 
 
 
 
 

______________________________ 
Rostislav Bartas  
Předseda výboru  


