ZÁPIS č. 4/2006
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 23.3.2006

Přítomni: ing. Zdeněk Salinger (SA), Zdeněk Bubeníček (BU), Mgr. Zdeněk Duffek (DU),
Petr Horníček (HP), Lenka Horníčková (HL), Daniel Rössler (RO), Oldřich Skalický (SK),
Jaroslav Strnad (ST)
Omluveni:, ing.Vladimír Ent (EN), Jana Fišerová (FJ),
Předsedající: ing. Zdeněk Salinger
Záležitosti – usnesení

Zvláštní jednání o pronájmu hospody!
5. Nájmy
Po VH uskutečněné dne 6.3.2006 byl výbor TJ Sokol
seznámen s výsledky jednání se zájemci o pronájem hospody
p. Tomanem a p. Strákošem (sdružení dvou fiyzických osob),
kteří byli pozváni na dnešní zasedání výboru k prezentaci.
Základní poskytnuté informace:
1. byl vyjádřen vážný zájem s dlouhodobým trváním –
minimální doba pronájmu 10 let
2. přímým nájemcem by byl p. Toman a zajišťoval by provoz
v rámci možností personálem z Kerhartic.
3. vybavení a úpravy prostor by hradil z vlastních zdrojů (pod
podmínkou dlouhodobosti nájmu – viz. bod 1). Rozsah
minimálně doplnění kuchyně, lokál+salonek, vybavení,
obložení, bar,…
4. záměrem je výrazná změna kultury a sortimentu (malování,
úklid, vaření jídel, změna piva-Plzeň, obsluha venku) – vize
by byla ne čistě hospoda, ale sportovní klub?!?
5. oživení kuchyně (obědy, minutky, příp.dovoz z Ústí)
6. rozšíření pracovní doby (při zápasech a sportovních akcích)
7. záměrem není pořádání veřejných zábav
8. rozšíření venkovního vybavení (altán, udírna, zastřešení,
dětské hřiště)
9. pomoc při pronajímání tělocvičny (turnaje, cvičení,..)
10. výše nájmu 110 tis. ročně s možným navýšením na 150
tis.Kč
11. jsou připraveni přistoupit k pronájmu s časovým
horizontem do konce letošního roku.
Pro vytvoření rovných podmínek byl předem informován o
výběrovém řízení stávající nájemce p. J.Kačer, který osobně
prezentoval svou představu.
Základní poskytnuté informace:
1. výše nájmu nezměněná
2. vlastní investice v rozsahu:
- oprava podlah v lokále a salonku
- v salonku obložení stěn a stropu
- vylepšení odvětrání – oprava pračky vzduchu
Závěr:
Členové výboru se po dlouhém jednání shodli, že bude
poskytnut další termín ke specifikaci nabídky p.J.Kačera tj.
že další tematicky zaměřené jednání výboru proběhne dne
6.4.2006. Do doby dalšího jednání má každý člen výboru za
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ZAJISTÍ

úkol zvážit jednotlivé nabídky tak, abychom mohli
nejpozději do 20.4.2006 ukončit výběr a o známi výsledek
jednání zájemcům.

6.4.

všichni

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 25.3.2006

