ZÁPIS č. 15/2006
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 30.10.2006

Přítomni: ing. Zdeněk Salinger (SA), Mgr. Zdeněk Duffek (DU), Petr Horníček (HP), Lenka
Horníčková (HL), Daniel Rössler (RO), Jaroslav Strnad (ST)
Omluveni:
Nepřítomni: Jana Fišerová (FJ), Zdeněk Bubeníček (BU), Oldřich Skalický (SK),
ing.Vladimír Ent (EN)
Přítomni za revizní komisi:
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
1. Obecné záležitosti
Dle dohody byl stanoveny tyto termíny jednání výboru
termíny schůzek: 27.11.
Schůzka se koná od 18.30 h. v klubovně sokolovny.

TERMÍN

ZAJISTÍ

Dne 2.10. v 18.30 hod. u „Kačera“ se uskutečnilo veřejné
zasedání výboru dle schváleného programu
Redakční rada (RR):
Mgr.Zdeněk Duffek, Ladislav Kalous, Jaroslav Strnad
V Orlických novinách byl zveřejněn článek s informací o
instalaci nového osvětlení tělocvičny
Připravit návrh www stránek.
Připravit návrh informačního listu s datem vydání do vánoc.

27.11.
27.11.

RR-DU,ST
RR-ST,DU

ZNÁMKY na kalendářní rok 2007:
Výbor se dohodl na výběru známek pro kalendářní rok 2007
nejpozději do konce ledna 2007 takto:
- předškoláci … 70,- žáci a žákyně … 150,- ženy
… 250,- resp. 300,- muži
… 400,- resp. 500,Zahájit výběr příspěvků od předškoláků, resp. žáků a zjistit u
složek mužů a žen názor na návrh navýšení.

27.11.

všichni

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

27.11.

SA

2. Finanční a ekonomické záležitosti
Připravit průběžné účetnictví pro kontrolu revizní komisí!.

ihned

SK

3. Sportovní činnost
Nahlášeny turnaje v tělocvičně (zrušit tréninky):
- 25.11. společný turnaj ve volejbale smíšených družstev
pořádaný společně se Sokolem Ústí n.Orlicí – celý den
- 26.12. vánoční turnaj ve volejbale smíšených družstev

25.11.
26.12.

4. Nájmy
Výbor probral závěry předchozího jednání:
Zajistit podpis dodatku smlouvy s J.Kačerem.

27.11.

SA

Úpravy hospody
Priorita úprav v 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
Vzhledem k vývoji diskuse na veřejném zasedání se výbor
dohodl že bude vyvěšen záměr výboru k úpravám v hospodě a
vypsáno výběrové řízení. Na příštím zasedání bude výběrové
řízení vyhodnoceno a stanoven další postup.
Připravit výběrové řízení na úpravy hospody.

6.11.

ST,RO

ihned

SA,SK

5. Dotace
Zajistit zúčtování všech poskytnutých dotací ve vztahu
k podepsaným smlouvám.
- Městský úřad v Ústí nad Orlicí
- Krajský úřad v Pardubicích
- Župa Pippichova
2. MŠMT – po vyhlášení dotačních programů dne 9.8.2006 se
výbor rozhodl požádat o dotaci na opravu podlahy po provedení
rozboru celé akce ve smyslu technického posouzení a zajištění
nabídky firmy pro realizaci. Žádost o dotaci bude podána
v příštím roce.
Závěr:
Zahájit technické posouzení opravy podlahy a získání
informací o případné realizační firmě.
6. Technické záležitosti
Výbor jmenoval komisi pro správu majetku TJ ve složení
Jaroslav Strnad a Petr Horníček.
Komise začne pracovat okamžitě přičemž byly projednány
následující úkoly:
- realizace drobných oprav –Brano, kohoutky na dám. WC
- založení sešitu oprav pro záznam připomínek k provozu
tělocvičny a venkovních hřišť
- vypracovat seznam hlavních oprav pro rok 2007
- připravit “Provozní řád” tělocvičny
- vypracovat seznam klíčů a nakládání s nimi (vč.osvětlení)

únor 2007

RO,ST,HO

ihned

ST,HO

27.11.
27.11.
31.12.
31.12.

ST,HO
ST,RO,HO
ST,RO,HO
ST,RO,HO

Výbor schválil nabídku na realizaci opravy střechy před
zimním obdobím ve výši 30 tis.Kč vč. DPH (Havlíček,
schodiště Kačer, sklad bývalý volejbal, garáž).
Další problémy – kohoutky na dámském WC, “tlačítka” sprchy,
brano – boční vchod, žíněnky.
Provést okamžitě opravu střechy na základě nabídky ve
výši 30 tis. (úžlabí “Havlíček”, “Kačer”, 2x úžlabí
k antukovému hřišti, zvýšení krytí zdí u úžlabí, pokrytí
ihned
SA
střechy “garáže”,rozhodčího lepenkou – cca 30 m2).
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 31.10.2006

