Zpráva o činnosti TJ Sokol Kerhartice
(pro VH konanou dne 12.3.2007)
Vážení přítomní, vážení hosté,
byl jsem pověřen výborem naší TJ přednést na dnešním jednání VH zprávu o činnosti.
Běžným zvykem je předložit řádné VH skutečnou činnost za předchozí rok tj. rok 2006,
nicméně si dovolím rozšířit tuto zprávu o rok 2005, neboť funkční období stávajícího výboru
končí.
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Výbor se za dobu působení dvou let sešel celkem 20x, z každého zasedání byl vyhotoven
zápis jednání a účast na jednáních byla v průměru 71%. Dle stanov ČOS se výbor začal
scházet až v závěru roku 2005 kdy proběhlo jedno zasedání, v roce 2006 jich bylo již 16 a v
roce letošním celkem 3.
Výbor se především zabýval činnosti pro podporu jednotlivých odborností. Samotnou
činností odborností se zabývají cvičitelé a vytvoření prostředí pro jejich dobré fungování bylo
předmětem všech jednání výborů. O jednotlivých výsledcích odborností, jejich činnosti a
plánech se dozvíte z následujících příspěvků.
Základní činností výboru bylo, je a bude technicko-ekonomické zajištění provozu celé TJ,
které především spočívá v:
1. udržení a zajištění provozu sokolovny vč. oprav
2. zajištění financování provozu sokolovny a celé TJ
SOKOLOVNA:
V uplynulých dvou letech se v rámci dotačních programů podařilo zajistit opravu sociální
zařízení a přípravy TUV v celkové hodnotě 170 tis. Kč v roce 2005 a v roce 2006 došlo k
opravě osvětlení sálu sokolovny v hodnotě 280 tis. Kč. Oba tyto největší projekty by nebyly
možné realizovat bez značné dotační podpory Města Ústí nad Orlicí, Východočeské župy
Pippichovy, grantu MŠMT, dotaci z Pardubického kraje a sponzorskému daru firmy Korado.
V rámci těchto projektů došlo též k vymalování sálu. V roce 2006 jsme po několika rocích
získali revize elektriky, plynových zařízení a komínů. Tyto značné investice nám v budoucnu
zajistí nejen zvýšený komfort užívání, ale především snížení energetické náročnosti, což již
rok 2006 plně potvrdil. V průběhu minulého týdne byla dokončena oprava zatékání do prostor
tělocvičny.
K uvedeným opravám by nemohlo dojít bez příkladné pomoci mnoha členů naší TJ, za
což jim patří dík.
Pokud se týče běžných oprav prováděných v sokolovně, tak byla zřízena, jak jistě mnozí z
Vás zaregistrovali, komise pro správu majetku. Veškerá poškození a nutné opravy je možno
zachytit v knize oprav, která je průběžně kontrolována a v rámci možností opravy provedeny.

Byl schválen provozní řád sokolovny, který je připraven pro nový výbor jednoty k finálnímu
schválení a vydání, jehož nedílnou součástí jsou i práva a povinnosti všech návštěvníků
sokolovny.
Finance a ekonomika:
Pravidelně se výbor seznamoval se stavem pokladny a účtů, přičemž porovnával vývoj se
schváleným rozpočtem TJ. Hospodář má připravenu zprávu o hospodaření a rozpočet pro rok
2007. Zjednodušeně však můžeme konstatovat, že návrh vyrovnaného rozpočtu se podařilo
udržet a vzhledem k mimořádnému příjmu za reklamu od Pivovaru dokonce významně
vylepšit. Tržby za rok 2005 byly 358 a náklady 328, za rok 2006 pak 709 a 569 tis. Kč.
Výbor vzhledem k dosaženým dotacím nebyl nucen znovu sáhnout k navýšení členských
příspěvků a pokud budou schváleny nově podané žádosti o dotace na MěÚ Ústí nad Orlicí a
Kraje Pardubice tak nebude nutno ani v krátké budoucnosti.
Plán
Tímto se dostávám k určitému plánu činnosti, který ovšem především závisí na nově
jmenovaném výboru TJ.
V rámci znovu navrhovaného vyrovnaného hospodaření jsou připraveny akce pro nejbližší
období jednoho až dvou let:
A: Hospoda - velmi diskutovaná záležitost. Oprav je motivována dosažením alespoň
minimálního standardu běžných hospod obdobného charakteru a v rámci obdržených peněz
od pivovaru a schválených zdrojů ze strany TJ bude snaha opravit hospodu takto:
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
B: Podlaha sálu sokolovny
Výbor se v závěru loňského roku zabýval technickým stavem podlahy sálu sokolovny. S
přihlédnutím k možností dosažení na dotace a právě s přihlédnutím k technickému stavu byla
navržena střední oprava spočívající ve výměně poškozené části prkenného podkladu,
obroušení stávající podlahy a provedení kvalitního nového prolakování.
C:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výborem byl schválen plán běžných oprav
Oprava hospody
"Kolility" v tělocvičně
Oprava radiátorů na jevišti
Oprava pultu v Pekle
Malování šaten a chodby
Drobné opravy nářadí + případné dokoupení

Mimo jmenované dále výbor řešil další záležitosti jako zřízení www stránek, vydání
informačního listu, rozvrh hodin, výběry známek, pronájmy prostor, úklid, daňovou a účetní
problematiku, úřední styk s Župou, výkazy, účast na VH Župy apod.
Závěrem bych rád poděkoval za sebe členům výboru za aktivní spolupráci v nelehkém
období, které především ekonomicky ohrožovalo naši TJ a díky nim se podařilo toto období
úspěšně překonat. Zároveň patří dík i všem těm členům, kteří se aktivně podílely na činnosti
celé TJ. Do budoucna si přeji pro nás všechny a naši TJ méně starostí s chodem a více radostí
ve sportovním vyžití.
Děkuji za pozornost.
Dne: 12.3.2007
Daniel Rössler

