ZÁPIS č. 3/2006

dne: 23.2.2006

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

Přítomni: ing. Zdeněk Salinger (SA), Zdeněk Bubeníček (BU), Mgr. Zdeněk Duffek (DU),
ing.Vladimír Ent (EN), Jana Fišerová (FJ), Petr Horníček (HP), Lenka Horníčková (HL),
Daniel Rössler (RO), Oldřich Skalický (SK), Jaroslav Strnad (ST)
Revizní komise: ing. Vilém Fišer, Zuzana Strnadová, Milan Beyer
Omluveni:
Předsedající: ing. Zdeněk Salinger
Záležitosti – usnesení
1. Obecné záležitosti
Dle dohody došlo ke změně termínů na zimní období
termíny schůzek: 6.3.,6.4.,11.5.,8.6.
Všechny schůzky se konají od 18.00 h. v klubovně sokolovny.
Vzhledem ke stávající situaci naší TJ bylo dohodnuta účast na
VH župy a zjištění základních informací ze stavební a sportovní
komise (Svobodová,Aliger).
- zjistit počet možných účastníků VH župy a promyslet
personální zajištění
Do příští schůzky každá složka zvolí zástupce do „redakční
rady“ pro Informační list (1x ročně), www stráneky a vývěsky
ve skříňkách TJ Sokol
- příprava redakční rady
Valná hromada:
Byl dohodnut termín konání VH na pondělí 6.3.2006 u
„Kačera“ od 18.00 hodin.
- návrh pozvánky vypracován – rozeslat mailem
- připravit účetní závěrku pro revizní komisi
- návrh rozpočtu 2006 připraven, odsouhlasen (nutno doplnit
pouze revize zařízení – plyn, hasič,…)
- inventarizace předložena
- připravit rozbor opravy přípravy teplé vody a opravy sprch
a soc.zařízení
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Byl projednán termín výběru známek a její výše 2006.
1. předškoláci … 70,- + 50,- = 120,2. školáci, dorost, “nesportovci” … 150,- + 50,- = 200,2. ženy … 250,- + 70,- = 320,3. muži … 400,- + 70,- = 470,pozn. základní čl. známka + sletová známka = celkem vybrat!!
- do jednání 11.5. je třeba vypracovat seznamy na rok 2006 a
uhradit členské známky
- zveřejnit seznamy platících členů k rozpisu hodin
- za úplnost seznamů členů a jejich využívání zařízení TJ
Sokol odpovídají zástupci složek
- vypracovat seznam členů pro ČOS
- připravit názor na používání klíčů od sokolovny (zjistit
držitele klíčů dle složek!)
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Byly dojednány další povinnosti vůči župě:
- agenda TJ
- agenda rodných čísel
- účetní závěrka
- evidenční listy výboru
Odloženo na příští jednání!
Proběhla úvodní diskuze na téma nevyjasněných právních,
ekonomických a sportovních vztahů a bylo rozhodnuto
připravit návrh témat pro jednání s FK Kerhartice pro přípravu
dohody o spolupráci v psané podobě. Předmět jednání se dle
diskuze rozšíří na vyjasnění vztahů všech složek TJ k využití
společného majetku tak, aby pokud možno nedocházelo
k nepřiměřenému zvýhodnění, nebo znevýhodnění členů TJ,
popř. jednotlivých složek TJ.
- promyslet témata k jednání s FK, pojmenovat, definovat,
popř. připravit návrh řešení
- vypracovat dohodu o spolupráci TJ Sokol a FK
Revizní komise požádala o předložení podkladu pro
vypracování zprávy.
Předložit podklady pro revizní komisi (SK zavolá FI).
2. Finanční a ekonomické záležitosti
Skutečnost roku 2005 byla projednána a její písemný rozbor
bude připraven na příští zasedání. Rozpočet roku 2006 bude
připraven souběžně s rozborem roku 2005 a připravených
dotačních akcí
- připravit jasný a přesný rozbor roku 2005
- připravit rozpočet na rok 2006
- vypracovat výkaz pro ČOS
3. Sportovní činnost
Výkaz sportu a všestrannosti byl vypracován.
- dopracovat plán sportovní činnosti 2006 a rozbor 2005
pro VH
Bylo dohodnuto, že v měsíci srpnu bude dojednán rozpis hodin
obsazení tělocvičny.
4. Dotace
Bylo konstatováno, že žádosti o dotace na MěÚ a Pardubický
kraj byly podány. Je třeba sledovat výsledky a roznodnutí.
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Pro další provoz je nezbytné připravit projekt generální opravy
podlahy v tělocvičně – v tento okamžik minimálně zjistit
technický stav a případné řešení.
4. příprava dotace na generální opravu podlahy tělocvičny
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ČOS – vzhledem k času (dotace se žádají do 31.3.2006) budou
zjištěny možné podmínky získání dotace z ČOS (viz. bod 1),
přičemž dotace bude směřována na spoluúčast na opravě
osvětlení tělocvičny (bylo uvedeno v žádostech na kraj a
město).
5. připravit žádost o dotaci
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MŠMT – vzhledem k tomu, že přihlášky do grantů pro rok
2006 již není možno podat, budou nové programy sledovány,
především ve vztahu k opravě podlahy.

5. Technické záležitosti
V souvislosti s pořádaným “večírkem” došlo k poškození
bočních dveří do šaten, pomalování dveří na WC a značném
znečištění prostor šaten. Byl zjištěn “pachatel” a bude sjednána
náprava.
- zabezpečit “slušné” zacházení s majetkem TJ
- sledovat situaci vlastnictví pronajatých pozemků
Byl projednán návrh na zabezpečení správy tělocvičny, který
spočívá ve jmenování komise ze dvou základních složek
(fotbal, volejbal) s plovoucí odpovědností. Bude založen sešit
oprav pro záznam všech připomínek.
Jmenovat zástupce složek do komise správy majetku TJ
(KSM).
Po zimním období bude třeba urychleně řešit zatékání ze
střechy (Havlíček, schodiště Kačer, sklad bývalý volejbal,
garáž)

průběžně
průběžně

všichni
SA

6.4.2006

Všichni

KSM

Projednána změna revizního technika na komíny – za nižších
05/2006
RO
cen.
5. Nájmy
V souvislosti s oslovením starosty panem Tomanem se výbor
usnesl, že SA a RO zjistí další informace a předají je výboru
6.3.
SA,RO
na VH.
Bude zjistěn stav projednání zapůjčení tělocvičny spolku
Havlíček za účelem dětského maškarního dne.
Všichni členové výboru TJ SOKOL Kerhartice tímto vyjadřují souhlas se zápisem z jednání a
souhlasí s jednotlivými usneseními.
Přílohy:
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 5.3.2006

