ZÁPIS č. 7/2006

dne: 27.4.2006

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

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

TERMÍN

ZAJISTÍ

Zvláštní jednání o pronájmu hospody!
5. Nájmy
Na základně pověření rozhodnutí z minulého jednání konaného
dne 20.4.2006 byl osloven pivovar, aby se vyjádřil
k definovaným podmínkám
K dnešnímu dni zaslal pivovar tuto odpověď (citace):
Na řešení potřeb Vaší Pivnice U Kačera poskytneme
částku :
1/200 tis.Kč,smlouva na odběr piva na 10 let
2/150 tis.Kč,smlouva na odběr piva na 7 let
Jedná se vždy o částky bez DPH.
Smlouvu bychom uzavřeli přímo s TJ Sokol Kerhartice
jako majitelem objektu.
Jednalo by se o smlouvu o reklamní spolupráci,podle
které by se TJ Sokol zavázal na provozovně čepovat
naše pivo,nebo pivo našich sesterských pivovarů
/zn.Zubr,Litovel/.Tento požadavek by bylo třeba dát do
nájemní smlouvy,ať už se jedná o pana Kačera nebo
případně jiného nájemce.
Pokud se týká plátcovství DPH,je tato forma pro nás
výhodnější.
ZÁVĚR:
Vzhledem k významné změně poskytnutých podmínek
stanovených v nabídce pivovaru, rozhodl výbor o následujícím
postupu:
1. Oslovit pivovar a požádat ho o vypracování smlouvy o
reklamní spolupráci na dobu 10 let ve výši 200 tis.Kč.

11.5.

RO

2. Odeslat na zájemce o pronájem hospody definované
základní podmínky a požádat je o vyjádření.

11.5.

RO

Základní podmínky:
1. Výše nájmu je stanovena na 12.500,- Kč měsíčně.
2. Smlouva o pronájmu bude uzavřena dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
3. Vstupní investice nájemce v roce 2006 je stanovena na

4.

5.
6.
7.

8.

minimální úrovni 50 tis. Kč, dalších letech po dohodě (zde
žádáme o konkretizaci nabídky).
Nájemce se ve smlouvě zaváže k čepování piva Holba, popř.
Zubr, Litovel, na dobu 10 let. V případě čepování jiného
piva bude třeba učinit přesnou nabídku na výši vstupní
investice ve prospěch TJ Sokol v závislosti na době
čepování piva – tj. 10 let.
V průběhu roku 2006 dojde k prozatím blíže
nespecifikovanému uzavření prostor hospody za účelem
rekonstrukce.
Případné vícenáklady spojené se splněním hygienických,
provozních apod. podmínek, nejsou součástí vstupní
investice (viz. Bod 2) a jdou na účet nájemce.
Veškeré opravy a úpravy na majetku TJ Sokol budou
prováděny s jeho souhlasem. Běžné opravy zabezpečí
nájemce na své náklady a bude plně odpovídat za šetrné
zacházení s majetkem TJ Sokol.
Podmínky provozu hospody budou zajištěny minimálně
v tomto rozsahu:
-

stávající provozní doba bude dodržena a rozšířena
v případě sportovních aktivit Sokola a dále o
víkendech a svátcích.
- provoz na zahrádce bude zajištěn s obsluhou a
s poskytnutím dalších služeb (grilování masa – ryb,
občerstvení, zmrzlina, apod.).
- zvážit možnosti rozšíření kuchyně v běžném provozu.
9. Bude požadována spolupráce při obsazování tělocvičny a
venkovních hřišť (forma bude stanovena).

3. Okamžitě zahájit jednání s architektem a připravit
podkady pro úpravy prostor hospody a zahrady.
Další schůzka výboru byla stanovena předběžně na 11.5.2006
ve 20.00 hodin..

11.5.

RO

11.5.

Všichní

4. Dotace
MěÚ Ústí nad Orlicí – výsledky
1. dotace na provoz 2006 – ve výši 40 tis. Kč na běžné opravy
a navýšení spotřeby médií – SCHVÁLENO!!!
2. dotace na generální opravu osvětlení tělocvičny 2006, - ve
výši 120 tis. Kč – NESCHVÁLENO!!!
Z předběžných jednání na MěÚ ovšem vyplývá přeběžný
příslib získání dotace v případě příspěvku z Pardubického
kraje!
3. dotace na sportovní akce – turnaje 2006 – SCHVÁLENO!
Kraj Pardubice – generální opravu osvětlení –
SCHVÁLENO!
ČOS – připravit účast na valné hromadě Župy s cílem
“projednat” případnou finanční účast na opravě osvětlení
ZÁVĚR:
1. Okamžitě zahájit jednání s případným dodavatelem opravy
osvětlení
2. Zúčastnit se jednání VH Župy

okamžitě

EN,RO

SA,RO
SA,RO
EN
Všichni členové výboru TJ SOKOL Kerhartice tímto vyjadřují souhlas se zápisem z jednání a
souhlasí s jednotlivými usneseními.
3. Připravit nezbytné administrativní úkony k získání dotací
4. Projednat získání dotace na osvětlení z MÚ

??

Přílohy:
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 3.5.2006

