ZÁPIS č. 2/2007

dne: 19.2.2007

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

Přítomni: ing. Zdeněk Salinger (SA), Zdeněk Bubeníček (BU), Mgr. Zdeněk Duffek (DU),
ing.Vladimír Ent (EN), Petr Horníček (HP), Daniel Rössler (RO), Oldřich Skalický (SK),
Jaroslav Strnad (ST)
Omluveni: Lenka Horníčková (HL),
Nepřítomni: Jana Fišerová (FJ)
Přítomni za kontrolní komisi:
Předsedající: ing. Zdeněk Salinger
Záležitosti – usnesení
1. Obecné záležitosti
Dle dohody byl stanoveny tyto termíny jednání výboru
termíny schůzek: bude určeno novým výborem po volební
valné hromadě konané 12.3.2007
Valná hromada se koná od 18.30 h. "U Kačera".
Redakční rada (RR):
Mgr.Zdeněk Duffek, Ladislav Kalous, Jaroslav Strnad
Byl připraven návrh www stránek - dle dohody byl umístěn na
adrese: www.usti.cz/sport/kerhartice/
Byl připraven návrh informačního listu s datem vydání do
valné hromady - ke schválení bude odeslán mailem na členy
výboru.
Uzávěrka vydání.

TERMÍN

ZAJISTÍ

31.1.

RR-DU,ST

20.2.

ST

26.2.

RR-ST,DU

19.2.

RR-ST,DU

28.2.

SK-všichni

Připravit seznamy členů pro hlášení na Župu!
- Zástupci složek zašlou elektronicky na J.Strnada seznamy
- po vyloučení duplicit odeslání na Župu

23.2.
28.2.

všichni
ST

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

trvá

ZNÁMKY na kalendářní rok 2007:
- předškoláci … 70,- žáci a žákyně … 150,- ženy
… 300,- muži
… 500,Urychleně dokončit výběr známek!

Valná hromada:
Termín konání … 12.3.2006 v 18.30 hodin
Místo … Pivnice u Kačera (zajištěno u J.Kačera)
Výbor TJ Sokol Kerhartice vzal na vědomí rezignaci ing.
Zdeňka Salingera na funkci starosty.
Výbor TJ na základě rezignace starosty rozhodl, že valná
hromada TJ bude zároveň volební pro všechny volené
orgány TJ.
Výbor TJ se dohodl tak, aby bylo zajištěno paritní zastoupení
jednotlivých složek TJ v návrhové komisi takto:
Mgr. Zdeněk Duffek, Petr Horníček, Zdeněk Bubeníček
Návrhnová komise určí ze svého středu předsedu návrhové
komise.
Návrhová komise zajistí přípravu voleb na valnou hromadu

vyplývající ze stanov. Především shromáždí kandidáty na
předsedu, výbor, náčelníka, vzdělavatele, předsedu odboru
sportu a členů kontrolní komise vč. jejich náhradníků,
zároveň zajistí souhlas navržených kandidátů. Návrhová
komise dále připraví volební řád, zajistí organizaci voleb na
valné hromadě a připraví text usnesení valné hromady
Úkoly:
Připravit pozvánku na VH.
Zaslat připomínky k pozvánce.
Zveřejnit pozvánku na VH (skříňka, hospoda U Kačera,
rozdat členům TJ).
Zaslat pozvánku na VH - J.Svobodová, MěÚ Ústí nad Orlicí,
Župa
Na VH je třeba připravit následující podklady, které
přednesou:
- úvodní slovo, zpráva o činnosti TJ, organizace VH
- zpráva o hospodaření TJ
- rozpočet 2007
- zpráva o činnosti jednotlivých složek TJ
- zpráva kontrolní komise

12.3.

DU,HO,BU

ihned
23.2.
26.2.

RO
všichni
všichni

26.2.

RO

SA
SK
SK
HO,DU,FJ,BU

kontr.komise

Výkazy - zúčtování a další povinnosti:
- výkaz vzdělavatele
- základní údaje ČOS (vč. seznamu členů TJ)

ihned
28.2.

ST
SA,ST

2. Finanční a ekonomické záležitosti
Dokončit účetnictví za rok 2006 a projednat následně s
revizní komisí připomínky pro přípravu zprávy na valnou
hromadu.
Zaslat výboru zhodnocení roku 2006 a rozpočet 2007.
Doplnit a zaslat účetní výkazy pro ČOS.

ihned
ihned
15.3.

SK
RO
SK

3. Sportovní činnost
Nahlášeny turnaje v tělocvičně (zrušit tréninky):
- 11.3. mistrovský zápas volejbal "B"
- 4.3. dětský karneval
- 9.3. ples (zrušit cvičební hodiny od středy tj. 7.3.
4. Nájmy
Výbor schválil žádost sl. Šulcové o pronájem tělocvičny na
cvičení žen (neděle 19.00-20.30) za cenu 150,- za hodinu,
přičemž cena na první čtyři cvičení byla stanovena 100,- Kč.
Úpravy hospody
Dle rozhodnutí předchozího zasedání výboru byly prověřeny
cenové nabídky na úpravu hospody s tímto výsledkem:
1. Odsávání s ohřevem přiváděného vzduchu z venkovního
prostoru - I.etapa bez ohřevu vstupního vzduchu 130 tis.,
II.etapa 45 tis. s rychnou jednodenní instalací.
2. Zhotovení podhledu dle návrhu p.Kuldy - V.Fišar předložil
nabídku společně s obložením palubkami, viz níže!
3. Vymalování za finanční spoluúčasti J.Kačera - předložena
nabídka p. Hermana ve výši 15 resp. 18 tis. vč. šaten, atd.
viz přiložená nabídka k zápisu!
4. Zhotovení obkladu z palubek do výšky dle projektu p.Kuldy
- V. Fišar předložil kompletní nabídku na obložení stěn,

11.3.
4.3.
7.3.-10.3.

baru, světelné rampy a podhledu pro salonek a hospodu v
celkové výši 80.900,- Kč.
Zhodnocení nabídek proběhne na příštím jednání nově
zvoleného výboru.
5. Dotace
Bylo zajištěno zúčtování všech poskytnutých dotací ve vztahu
k podepsaným smlouvám.
Bylo požádáno o následující dotace pro rok 2007:
- Městský úřad v Ústí nad Orlicí
- na provoz … 40 tis.Kč
- ceny do turnajů volejbal … 5 tis.Kč
- pronájem Gymnázium volejbal … 12 tis.Kč
- Krajský úřad v Pardubicích
- činnost volejbal … 15 tis.Kč
Zbývá požádat o dotaci Župu Pippichovu, kterou posoudí
nově zvolený výbor TJ.

31.3.

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.
Výboru byla předložena nabídka na renovaci podlahy
broušením a novým lakem od firmy Lusk ve výši 90 tis. bez
dalších truhlářský prací. Samotné rozhodnutí o dalším
postupu bude v kompetenci nově zvoleného výboru.
6. Technické záležitosti
Byl založen sešit na opravy a zahájen nový režim oprav.
Výborem byl schválen následující plán oprav, který bude
realizován dle aktuální potřeby:
1. Oprava hospody
2. "Luxfery" v tělocvičně
3. Oprava radiátorů na jevišti
4. Oprava pultu v Pekle
5. Malování šaten a chodby
6. Drobné opravy nářadí + případné dokoupení
Výbor schválil návrh "Provozního řádu" tělocvičny, k němuž
každá složka dodá jmenovitý seznam držitelů klíčů. Vydání
bylo ponecháno na nově zvolený výbor.

všichni

Výbor vzal na vědomi informaci starosty o dokončení opravy
střechy (Havlíček, schodiště Kačer, sklad bývalý volejbal,
garáž).
28.2.
SA
Bude provedeno do konce února.
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 21.2.2007

