
Členská schůze TJ Chrustenice 3.7.2010 
 
Hlasováním byl schválen výkonný výbor v následujícím složení: 
Jan Mužík předseda 
Tomáš Novák jednatel 
Andrea Vaňková hospodář 
 
Hlasováním byl výkonný výbor rozšířen o dva nové členy: 
Roman Heies 
Tomáš Tancl 
 
A. Vaňková na schůzi nedorazila, zprávu o hospodaření za loňský rok od ní zajistí J. Mužík. 
J. Mužík přinesl oficiální stanovy klubu. Budou oscanovány a umístěny na veřejné 
internetové stránky klubu. 
 
Hlasováním byla ustanovena kontrolní a revizní komise v tomto složení: 
Martin Mencl 
Miroslav Dvořák 
Martin Fiala 
 
Václav Šmíd předložil zprávu o činnosti za loňský rok. 
Po loňském postupu do III. třídy letos tým sestoupil zpět do IV. 
Posily týmu řeší T. Novák. V jednání jsou dvě hostování z Chyňavy (Zdeněk Bauer, Martin?). 
Přes J. Niče potenciálně dva noví lidé. 
Domácí zápasy budou hrány opět na hřišti v Chrustenicích v termínu neděle 17:00. 
Klub poskytl příspěvek na organizaci dětského dne ve výši 2000 Kč. 
3.7. bylo hřiště zválcováno pomocí silničního válce. Tím byly odstraněny největší nerovnosti 
a dále se bude postupně dosypávat písek. 
Po zjištění, že část hřiště se nachází na cizím pozemku (parc.č. 125/1), došlo k dohodě mezi 
majiteli (pan a paní Pondělíkovi) a obcí. Náhradou na zabranou část výše uvedeného pozemku 
převede obec na manžele Pondělíkovi parcelu č. 124/4 (Výměra: 860m2). 
Střídačky budou přesunuty na druhou stranu, zábradlí se přeruší, event. upraví kolem 
střídaček. To bude záviset na tom, zda bude zábradlí využito jako vodovod. 
Dvě plechové buňky se přesunou do prostoru nového zázemí. Jedna bude sloužit pro hasiče a 
volejbalisty, druhá pro uskladnění věcí nevhodných do zděné budovy (vápno na lajnování 
apod.). 
Buňka „Algida“ se přesune k vjezdové bráně a bude sloužit pro výběr vstupného. 
Bylo schváleno vybírání členských příspěvků: 

• 600 Kč/rok  hráči a realizační tým 
• 300 Kč/rok  nehráči (vstupné na domácí zápasy budou platit) 
• příspěvky se budou vybírat sezonně od 1.8.2010 (lhůta do 30.9.2010) 

Vstupné na domácí zápasy pro sezonu 2010/2011 bylo stanoveno na 20Kč. 
 

Zajištění financí pro sezónu 2010/2011: 
• obec 40.000 Kč 
• reklamy na hřišti (na dresy?) 

 
Do chodby místnost klubu a správcovský byt bude umístěna zamykatelná mříž, tak aby bylo 
možné tyto dva prostory oddělit. 


