ZÁPIS č. 9/2006
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 6.6.2006

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

TERMÍN

ZAJISTÍ

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.
Bohužel se dosud nepodařilo podepsat smlouvu, nicméně vše
bude připraveno do 14 dnů.
ZÁVĚR:
Připravit smlouvu s pivovarem.

25.T

SA,RO

2. Připravit dodatek smlouvy o nájmu na p.J.Kačera za
dohodnutých podmínek definovaných na předchozím
jednání a obsažených v dopise.
K jednání výboru byl přizván p. Kačer, který přednesl tyto
přípomínky k navrženému dodatku:
- doplnit návratnost vložené investice v případě předčasného
ukončení smlouvy ze strany pronajímatele
Výbor souhlasí s pěti lety záruky a případným měsíčním
přepočtem odstupného.
- nezahrnovat do smlouvy závazek ke konkretizovaným
službám (grilování, prodej zmrzliny) a závazek otevření
hospody v době aktivit TJ SOKOL
Výbor odsouhlasil zkrátit závazek pouze na část
provozování zahrádky.
- zrušit závazek spolupracovat při obsazování sportovišť TJ
SOKOL
Výbor odsouhlasil změnit „závazek“ na formulaci „po
dohodě“.
- neplatit nájem v době opravy hospody a zvýšený nájem
započne platit od okamžiku předání opravné hospody
Výbor odsouhlasil snížení nájmu přepočteno na dny
prováděných oprav a odsouhlasil navýšení nájmu až po
dokončení opravy.
ZÁVĚR:
Po dohodě bude dodatek upraven a připraven k podpisu ještě
v tomto týdnu.

23 T

SA,RO

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

ihned

SA,RO

19.6.

SA,RO,EN

Jednání se zúčastnil p. Kulda, který předložil návrh architektonického řešení hospody. Po několika připomínkách byl návrh
schválen k finalizaci celkové dispozice jak hospody, tak
zahrádky.
Návrh oprav hospody a zahrádky byl projednán za přítomnosti
p. Kačera, který přednesl svou představu o realizovaných
opravách zahrádky. Jediný rozpor vznikl při návrhu umístění a
vzhledu stánku na zmrzlinu
ZÁVĚR:
Na příští jednání bude připraven konkretizovaný návrh
s předběžným rozpočtem opravy (vč.odsávání).
P. Kačer připraví “náčrt” představy stánku a předá jej
p.Kuldovi k odsouhlasení.
4. Dotace
MěÚ Ústí nad Orlicí – výsledky
1. dotace na generální opravu osvětlení tělocvičny 2006, - ve
výši 120 tis. Kč – schváleno radou města i zastupitelstvem!
Výběrové řízení na opravu osvětlení bylo vyhlášeno!
ČOS – prozatím župa neobdržela prostředky a tudít není
erozhodnuto o požadované dotaci
Byla podána nová žádost o dotaci z prostředku MŠMT na
opravy střechy ve výši 30 tis. Kč
ZÁVĚR:
1. Pokročit v administrativních úkonech k převodu
schválených dotací na účet TJ Sokol.
2. Jednat se zájemci o opravy osvětlení a vyhodnotit na
příštím zasedání výběrové řízení.

ihned
ihned

SA
EN,RO

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.
19.6.

SA

Další schůzka výboru byla stanovena na 19.6.2006 v 18.00
19.6.
hodin.
VŠICHNI!
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 9.6.2006

