ZÁPIS č. 11/2006

dne: 10.7.2006

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

Přítomni: ing. Zdeněk Salinger (SA), Mgr. Zdeněk Duffek (DU), Petr Horníček (HP), Lenka
Horníčková (HL), Daniel Rössler (RO),
Omluveni: Zdeněk Bubeníček (BU), Oldřich Skalický (SK), ing.Vladimír Ent (EN), Jaroslav
Strnad (ST)
Nepřítomni: Jana Fišerová (FJ)
Přítomni za revizní komisi:
Předsedající: ing. Zdeněk Salinger
Záležitosti – usnesení
1. Obecné záležitosti
Dle dohody došlo ke změně termínů na letní období
termíny schůzek: 21.8..
Všechny schůzky se konají od 19.00 h. v klubovně sokolovny.
Na příštím jednání bude dohodnut termín veřejného
zasedání výboru v měsíci září!

TERMÍN

ZAJISTÍ

21.8.

všichni

Úkol z jednání konaného dne 23.2.2006
Každá složka zvolí zástupce do „redakční rady“ pro Informační
list (1x ročně), www stráneky a vývěsky ve skříňkách TJ Sokol
Cílem je rychlá informovanost členské základny a
„medializace“ dotačních projektů.
- příprava redakční rady

21.8.

DU+všichni

Valná hromada – na základně nutnosti dokládání připravit
k nahlédnutí zápisy z dvou předchozích valných hromad (2005
a 2006)

21.8.

BU

Prošetření právně-ekonomických parametrů změny stanov TJ
SOKOL Kerhartice. Jednání s JUDr. Koštou.

21.8.

SA

Byl předložen návrh změny formy využívání tělocvičny složky
cvičení žen.
Připravit konkretizaci návrhu.

21.8.

Strnadová

21.8.

SK

21.8.

všichni

2. Finanční a ekonomické záležitosti
Připravit průběžné čerpání prostředků ve vztahu k rozpočtu.
3. Sportovní činnost
Bylo dohodnuto, že v měsíci srpnu bude dojednán rozpis hodin
obsazení tělocvičny.
Všechny složky připraví svou představu rozvrhu.
5. Nájmy
Jednání probralo závěry přechozího jednání:
1. Připravit smlouvu s pivovarem.

Na zasedání výboru byl předložen návrh pivovaru, který
obsahoval několik sporných bodů:
- formální chyby určení obstaratele
- povinnost výtoče piva 300 hl měsíčně
- omezený rozsah druhů piv
- možnost převodu smlouvy na třetí osobu
- neurčité ustanovení o účasti nájemce obstaratele na smlouvě
- atd..
ZÁVĚR:
Okamžitě zahájit jednání s pivovarem, projednat sporné body
a připravit nový návrh smlouvy.

21.8.

SA,RO

2. Připravit dodatek smlouvy o nájmu na p.J.Kačera za
dohodnutých podmínek definovaných na předchozím
jednání.
V návaznosti na smlouvu s pivovarem bude stanovena forma
přenesení závazku na p.J.Kačera.
ZÁVĚR:
Připravit dodatek smlouvy k podpisu.

21.8.

SA,RO

28.T

SA,RO,HP

3. 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.
Byl předložen cenový návrh truhláře na 415 tis. Kč. Pro
realizaci úprav hospody bylo dohodnuto pokračovat
v odděleném jednání s truhláři, topenáři, vzduchotechniky.
S paní Vackovou (projektant) byl dohodnut termín předběžného
návrhu vzduchotechniky.
ZÁVÉR:
Připravit časový a finanční plán úprav hospody. Oslovit firmy.
4. Dotace
1. Pokročit v administrativních úkonech k převodu
schválených dotací na účet TJ Sokol.
Dle podané informace bude možno čerpat schválené dotace do
konce června.
Schválena dotace ČOS – 20 tis. na opravu osvětlení. Celková
částka dotací je tedy ve výši 240 tis.Kč.
Závěr:
Dále sledovat situaci ve vývoji dotací a připravit čerpání.

průběžně

SA,RO

2. Jednat se zájemci o opravy osvětlení a vyhodnotit na
příštím zasedání výběrové řízení.
Příprava smlouvy s ELEKTRO SYCHRA. Dohodnout cenové
a technické podmínky realizace nejpozději do konce srpna.
Závěr:
Okamžitě zahájit jednání o realizaci opravy.

ihned

RO

MŠMT – v nejbližším období budou vyhlášeny nové dotační
programy
Závěr:
Průběžně sledovat možnosti získání dotace na opravu podlahy
tělocvičny.
5. Technické záležitosti
Po zimním období bude třeba urychleně řešit zatékání ze
střechy (Havlíček, schodiště Kačer, sklad bývalý volejbal,
garáž)
Jednat s klempíři o termínu opravy a ceny za opravu.

průběžně

SA,RO

21.8.

SA

21.8.

RO

21.8.

všichni

Zajistit emise kotlů.
Trvající úkol z jednání 23.2.
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). Jmenovaná komise připraví “Provozní řád” tělocvičny
a návrh řešení problematiky “klíčů”.

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 1.8.2006

