ZÁPIS č. 1
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 22.12.05

Přítomni: ing. Zdeněk Salinger (SA), Mgr. Zdeněk Duffek (DU), ing.Vladimír Ent (EN), Petr
Horníček (HP), Lenka Horníčková (HL), Jaroslav Strnad (ST), Daniel Rössler (RO)
Omluveni: Zdeněk Bubeníček (BU), Oldřich Skalický (SK), Jana Fišerová (FI),
Předsedající: ing. Zdeněk Salinger
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
1. Obecné záležitosti
Úvodem byly dohodnuty termíny zasedání výboru pro rok 2006
s tím, že v zimním období se budou konat každý první čtvrtek
v měsíci (leden až červen) od 18.00 hodin v klubovně
sokolovny. Další termíny budou upřesněny na dalších
jednáních
- termíny schůzek: 5.1.,2.2.,2.3.,6.4.,4.5.,1.6.
viz. text
Do příštího jednání zajistí jednotlivé složky názor na formu
konání valné hromady.
5.1.2006
- termín a podoba konání VH bude upřesněna na příštím
jednání po zjištění termínu závěrky.
Pro další lepší fungování naší TJ je nutné prohloubit spolupráci 5.1.2006
s ČOS župou.
5.1.2006
- na další jednání je nutno zvážit názor na personální
obsazení našeho zástupce župy Pipichovy ČOS.
Vzhledem k obecně nízké informovanosti členské základny o
dění v TJ zvážit možnosti informačních toků – tj. např. ústní,
písemné (leták), internet (www stránky), atd.
5.1.2006
- zvážit možnost větší informovanosti členů TJ
Bylo vzneseno upozornění na obecnou znalost základních
podmínek fungování TJ ČOS obsažených ve stanovách ČOS.
2. Finanční a ekonomické záležitosti
Byl konstatován stav financí na běžném účtu (29.814,-) a
v pokladně (16.730,-) k datu jednání. Dluh vůči p.Sokolovi
činí 31.715,-, přičemž jsou očekávány příjmy od p.Kačera
(10.000,-) a vratka přeplatku elektřiny.
- pro příští jednání bude připravena hrubá rekapitulace
5.1.2006
financí za rok 2005 a bude připraven první návrh rozpočtu
pro rok 2006 s aktualizací členů TJ
3. Sportovní činnost
Pro úspěšnou sportovní činnost je třeba připravit pro rok 2006
plán rozvoje s možností prezentace na Župě a tím získání
možných prostředků na podporu. Do sportovní činnosti
zahrnout i akce pro mládež a dospělé, vč. vyjasnění vztahu
dalších sportovních aktivit TJ pro prezentaci.
5.1.2006
- plán sportovní činnosti 2006 a rozbor 2005 pro VH
4. Dotace
Proběhla diskuse o možném získání dotací od MěÚ v Ústí nad
Orlicí, MŠMT a župy ČOS.
MěÚ – vyhlášeny termíny přihlášek grantů (sport, provoznájem, údržba, turnaje) do 31.1.2006. Pro příští jednání se
stanovily tyto akce a jejich příprava pro rok 2006:
1. dotace na provoz 2006 – připravit rozpočet na rok 2006 a

ZAJISTÍ

všichni
SA,DU,HP,
HL
všichni
všichni

všichni

RO,SK

DU

provést kalkulaci, která bude sloužit k doložení příspěvku
5.1.2006
RO,SK
na provoz
2. dotace na generální opravu osvětlení tělocvičny 2006 –
5.1.2006
EN,SA
připravit projekt ve spolupráci s p.Šedajem vč. rozpočtu
5.1.2006
DU
3. dotace na sportovní akce – turnaje 2006
Pro další provoz je nezbytné připravit projekt generální opravy
podlahy v tělocvičně – v tento okamžik minimálně zjistit
technický stav a případné řešení.
2006
ST,SA
4. příprava dotace na generální opravu podlahy tělocvičny
Kraj Pardubice – pro realizaci oprav osvětlení a podlahy
připravit spoluúčast financování s MěÚ a župou ČOS
ČOS – po dohodě o personálním obsazení do župy stanovit
postup spolupráce a zjistit možnost získání dotací především na
spoluúčast při opravě osvětlení a na provoz.
průběžně
všichni
- zjistit další požadavky složek na podporu činností, opravy,
úpravy, nebo rozšíření aktivit!
4. Technické záležitosti
Aktuální technický stav tělocvičny a přilehlých sportovišť je po
dokončených opravách bez větších závad. Pro další efektivnější
provoz je třeba u jednotlivých složek průběžně zjišťovat názor
na provozní problémy – teplota v tělocvičně, teplota vody, atd.
průběžně
všichni
Byla podána základní informace o stavu majetku TJ.
průběžně
SA
- sledovat situaci vlastnictví pronajatých pozemků
Všichni členové výboru TJ SOKOL Kerhartice tímto vyjadřují souhlas se zápisem z jednání a
souhlasí s jednotlivými usneseními.
Přílohy: Stanovy ČOS
Kontaktní údaje na členy výboru:
Zdeněk Salinger
777 007 793 zsalinger@sosuo.cz
Zdeněk Bubeníček 737 573 615 ZdenekBubenicek@seznam.cz
Vladimír Ent
603 824 740 zizkov.ent@tiscali.cz
Petr Horníček
777 979 258 ondrej.kolar@ktuo.cz
Lenka Horníčková 605 961 332 lenka.hornickova@seznam.cz
Daniel Rőssler
605 250 046 rossler@vubas.cz
Oldřich Skalický
604 116 840 oskalicky@sosuo.cz
Jana Fišerová
465 523 649 ms.sokolska@tiscali.cz
Jaroslav Strnad
731 601 560 strnadjaroslav@seznam.cz
Zdeněk Dufek ml.
732 734 688 z.duffek@seznam.cz
Kontaktní údaje na členy revizní komise:
Vilém Fišer
602 183 831 fiser@vubas.cz
Zuzana Strnadová
602 260 043 zuzanes@seznam.cz
Milan Beyer
732 927 832
Zápis z jednání obdrží každý člen výboru, náčelník, vzdělavatel, předseda výboru sportu a
na vědomí každý člen revizní komise elektronickou formou (e-mail), 1x kopie je vytištěna a
po podpisu zapisovatele a předsedy založena do listin jednoty.
Zapsal : Daniel Rössler
dne 26.12.2005

