ZÁPIS č. 8/2006

dne: 11.5.2006

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

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

TERMÍN

ZAJISTÍ

20 T

SA,RO

2. Připravit dodatek smlouvy o nájmu na p.J.Kačera za
dohodnutých podmínek definovaných na předchozím
jednání a obsažených v dopise.

ihned

SA,RO

3. Okamžitě pokračovat v jednání s architektem a připravit
podkady pro úpravy prostor hospody a zahrady
s předpokládaným rozpočtem.

6.6.

SA,RO,EN

Zvláštní jednání o pronájmu hospody!
5. Nájmy
Jednání probralo závěry přechozího jednání:
1. Oslovit pivovar a požádat ho o vypracování smlouvy o
reklamní spolupráci na dobu 10 let ve výši 200 tis.Kč.
Pivovar byl osloven, nicméně pro nemoc obchodního zástupce
bude smlouva připravena ve 20. týdnu.
2. Odeslat na zájemce o pronájem hospody definované
základní podmínky a požádat je o vyjádření.
Na základně pověření rozhodnutí z minulého jednání konaného
dne 27.4.2006 byli osloveni zájemci o pronájem hospody, aby
se vyjádřili k definovaným podmínkám
K dnešnímu dni zaslali oba zájemci toto roznodnutí (zkráceně):
-

Jaroslav Kačer … „Za určitých podmínek a bližším
specifikování bodů 3,7,9 lze souhlasit“
Pavel Toman (p.Strákoš) … „…ustoupili od záměru
pronajmutí…“

ZÁVĚR:
Vzhledem k vývoji situace rozhodl výbor o následujícím
postupu:
1. Zajistit podpis smlouvy o reklamní spolupráci s pivovarem
na dobu 10 let ve výši 200 tis.Kč.

4. Dotace
Dnešním dnem došlo ke změnám v průběhu rozhodnutí o
dotacích takto:
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 – schváleno radou města a doporučeno
zastupitelstvu ke schválení!!!
3. dotace na sportovní akce – turnaje 2006 – SCHVÁLENO!
Kraj Pardubice – generální opravu osvětlení – SCHVÁLENO
ve výši 100 tis.Kč!
ČOS – nerozhodnuto, bude se konat zasedání rozšířeného
výboru Župy
ZÁVĚR:
1. Projednat schválení dotace na opravu osvětlení s ing.
Vladimírem Fajtem do zasedání zastupitelstva!
2. Zahájit administrativní úkony k převodu schválených
dotací na účet TJ Sokol.
3. Vypsat výběrové řízení na opravu osvětlení.
4. Byla projenána účast na rozšířeném zasedání výboru
Župy konané dne 12.5.2006:
- Daniel Rössler
- Petr Horníček

15.5.

FI,RO

ihned
ihned

SA
EN,RO

12.5.

RO,HP

5. Technické záležitosti
Po zimním období bude třeba urychleně řešit zatékání ze
střechy (Havlíček, schodiště Kačer, sklad bývalý volejbal,
garáž)
Závěr:
Připravit s klempíři odhad nákladů na opravu.
6.6.
SA
Další schůzka výboru byla stanovena na 6.6.2006 v 17.30
hodin.
Všichni členové výboru TJ SOKOL Kerhartice tímto vyjadřují souhlas se zápisem z jednání a
souhlasí s jednotlivými usneseními.
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 11.5.2006

