
ZÁPIS č.  14/2006 
                z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE 

 
dne: 2.10.2006 
       

 
Přítomni: ing. Zdeněk Salinger (SA), Zdeněk Bubeníček (BU), Mgr. Zdeněk Duffek (DU), Jana Fišerová (FJ), 
Petr Horníček (HP), Lenka Horníčková (HL), Daniel Rössler (RO), Jaroslav Strnad (ST) 
 
Omluveni: ing.Vladimír Ent (EN), Oldřich Skalický (SK) 
 
Nepřítomni:  
 
Přítomni za revizní komisi: ing. Vilém Fišer, Zuzana Strnadová 
Předsedající: ing. Zdeněk Salinger 
 
Členové dle přiložené prezentační listiny. 
 
Hosté: Mgr. Luboš Bäuchel (Městský úřad Ústí nad Orlicí), Jana Svobodová (Župa Pippichova) 
 
 
Program jednání: 
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 
 
1. Prezentace, zahájení 
(ing. Zdeněk Salinger) 
   
Úvodem přivítal starosta ing. Zdeněk Salinger všechny přítomné členy TJ Sokol, hosty a poděkoval za jejich 
hojnou účast. Seznámil všechny přítomné s navrženým programem. 
 
2. Rekonstrukce osvětlení sokolovny-prezentace, vyhodnocení: 
(D.Rössler) 
 
Byl přednesen průběh přípravy a realizace opravy osvětlení: 
1. Prohlídka (ovládání, využití, světelnost 500 lx) 
2. Poděkování poskytovatelům dotací (MěÚ 120, Kraj 100, Sokol 20) 
3. Poskytnutí v červnu – výběrové řízení – Sychra (cena, termín, kvalita, záruky) 
4. Důvody instalace: 

- zastaralost 
- revize (škola, veřejnost, sokol) 
- ekonomika provozu 
- bezpečnost 
- svítivost 

5. Technické provedení  
- počet světel 32 * 3 trubice + výbojky + balkon a pod balkonem 
- série zapojení 
- nová rozvodová skříň 
- nové rozvody 
- uchycení zářivek na půdě do rámečků 

6. Ekonomika 
- rozpočet 280 tis. – dodržení (z vl.prostředků 40 tis.) 
- instalace osvětlení, osvětlení, vymalování zdí, konzolí, předsíně 

7. Závěr: Poděkování těm, kdo spolupracoval (Elektro Sychra – Šedaj, Hroděj, Kareš,  Sokolové - úklid půdy, 
příprava realizace a v průběhu realizace.) 

 



3. Informace o připravovaných úpravách restaurace U Kačera: 
(ing. Zdeněk Salinger) 
 
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 
 
4. Informace o činnosti TJ: 
 
Za jednotlivé odbornosti byl přednesen souhrn výsledků a činností: 
Fotbal … Zdeněk Bubeníček 
Volejbal … Mgr. Zdeněk Duffek 
Cvičení … Petr Horníček, Lenka Horníčková 
 
5. Informace o činnosti výboru: 
(D.Rössler) 
 
Byl přednesen souhrn aktivit výboru s vyčíslením počtu zasedání (13 v roce 2006), obsahem zasedání 
pravidelným: 
1. Finanční a ekonomické 
2. Sportovní činnost 
3. Nájmy 
4. Dotace 
5. Technické záležitosti 
a mimořádným: 
1. Pronájem hospody 
2. Oprava osvětlení 
3. Oprava hospody 
 
6. Hospodaření TJ: 
 (D.Rössler) 
 
Byl předneseno  porovnání plánovaných nákladů a příjmů se skutečností. Dosavadní vývoj napovídá 
vyrovnanému hospodaření. 
1. Rozpočet předložený VH – vyrovnaný ve výši 553 tis.Kč vč. 

- dotace osvětlení 280 tis. 
- dotace město 40 tis. 

2. Předpoklad do konce roku – udržení 
3. Doplacen dluh z min. roku – Sokol 32 tis. 
 
 
7. Diskuse 
 
Na úvod vystoupil Mgr. Luboš Bäuchel, který pochválil aktivitu naší TJ. Zástupkyně Župy Pippichovi Jana 
Svobodová stručně informovala o možnostech financování oprav ze zdrojů Sokola.  
V průběhu další živé diskuse členů Sokola vyplynuly tyto dotazy, které byly buď zodpovězeny, nebo budou 
předmětem jednání dalšího zasedání výboru  (bez ohledu na pořadí): 
1. Oprava a funkčnost ohřevu teplé vody, sprch a WC. 
2. Oprava osvětlení – funkčnost, ekonomika, využití. 
3. Technické problémy sokolovny – zatékání. 
4. Financování TJ, členské známky. 
5. Další akce – podlaha tělocvičny. 
 
 
 
Zapsal: Daniel Rössler 
 


