ZÁPIS č. 13/2006
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 25.9.2006

Přítomni: Zdeněk Bubeníček (BU), Petr Horníček (HP), Lenka Horníčková (HL), Daniel
Rössler (RO), Oldřich Skalický (SK), Jaroslav Strnad (ST)
Omluveni: ing. Zdeněk Salinger (SA), ing.Vladimír Ent (EN), Mgr. Zdeněk Duffek (DU),
Nepřítomni: Jana Fišerová (FJ),
Přítomni za revizní komisi:
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
1. Obecné záležitosti
Dle dohody byl stanoveny tyto termíny jednání výboru
termíny schůzek: 30.10.
Schůzka se koná od 18.30 h. v klubovně sokolovny.
Dále byl potvrzen termín veřejného zasedání na 2.10. v
18.30 hod. u „Kačera“.
Schválený program jednání (s určením přednášejících):
1. Prezentace, zahájení
2. Rekonstrukce osvětlení sokolovny-prezentace, vyhodnocení
3. Informace o připravovaných úpravách restaurace U Kačera
4. Informace o činnosti TJ
5. Informace o činnosti výboru
6. Hospodaření TJ
7. Diskuze
Požádat p.Kačera o otevření hospody.
Informovat členskou základnu o konání veř.zasedání
Odeslat pozvánky na MěÚ,Kraj,Župu
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Redakční rada:
Mgr.Zdeněk Duffek, Ladislav Kalous, Jaroslav Strnad
Předběžná příprava prezentace formou Informačních listů (1x
ročně), www stránek a vývěsky ve skříňkách TJ Sokol
- info o osvětlení v Orlických novinách + Ústecký zpravodaj
Valná hromada – zápisy předchozích dvou valných hromad
byly předloženy – proběhla kontrola úkolů
Prošetření právně-ekonomických parametrů změny stanov TJ
SOKOL Kerhartice. Jednání s JUDr. Koštou.
2. Finanční a ekonomické záležitosti
Připravit průběžné čerpání prostředků v písemné podobě dle
jednotlivých rozpočtovaných položek.
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3. Sportovní činnost
V rozvrhu tělocvičny budou doplněny hodiny sportovního
kroužku ZŠ.
Připravit rozpis – rozeslat na členy výboru a zveřejnit na
obvyklém místě tělocvičny.

2.10.

SK

2.10.

SA

30.10.

SA,RO,HO

5. Nájmy
Výbor probral závěry předchozího jednání:
2. Připravit dodatek smlouvy o nájmu na p.J.Kačera za
dohodnutých podmínek definovaných na předchozím
jednání.
Výbor byla seznámen s návrhem dodatku nájemní smlouvy pro
J. Kačera, který obsahuje i povinnosti vyplývající ze smlouvy
s pivovarem (viz. předchozí bod). Tento návrh byl předán J.
Kačerovi k podpisu.
ZÁVĚR:
Zajistit podpis dodatku smlouvy s J.Kačerem.
3. Úpravy hospody
Byly předloženy návrhy “využití” prostředků poskytnutých
pivovarem na úpravy hospody, přičemž výbor rozhodl o
následujících prioritách úprav v tomto pořadí:
1. Odsávání s ohřevem přiváděného vzduchu z venkovního
prostoru.
2. Zhotovení podhledu dle návrhu p.Kuldy
3. Vymalování za finanční spoluúčasti J.Kačera
4. Zhotovení obkladu z palubek do výšky dle projektu p.Kuldy
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.
Bylo konstatováno, že až na dotaci od ČOS byly všechny
připsány na účet TJ.
Schválena dotace ČOS – 20 tis. na opravu osvětlení. Celková
částka dotací na osvětlení je tedy ve výši 240 tis.Kč.
Závěr:
Zajistit připsání dotace od ČOS a zajistit vyúčtování dotací ve
vztahu k dokončení opravy osvětlení.
2. MŠMT – v nejbližším období budou vyhlášeny nové dotační
programy
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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).
Další problémy – kohoutky na dámském WC, “tlačítka” sprchy,
brano – boční vchod, žíněnky.
Zajistit klempíře k okamžitém provedení opravy při
dodržení maximální cenové efektivnosti.
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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.
2.10.
všichni
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.
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 27.9.2006

