ZÁPIS č. 4/2007
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 20.3.2007

Přítomni: ing. Hana Brodská (BH), Karel Brodský (BK), Mgr. Zdeněk Duffek (DU), Hana
Hanusová (HA), Lenka Horníčková (HL), Ondřej Kolář (KO), ing. Pavel Mikulecký (MI),
Dana Motlová (MO), Daniel Rössler (RO),
Omluveni: Pavel Motl (MP)
Nepřítomni:
Přítomni za kontrolní komisi: ing. Vilém Fišer (FI), Zuzana Strnadová (ST)
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
Na základě volební valné hromady se sešel nově ustavený
výbor TJ Sokol Kerhartice.
Proběhly volby funkcí takto:
Místostarosta: Ondřej Kolář
Jednatel: ing. Hana Brodská
Hospodář: Dana Motlová
Výsledek hlasování byl jednoznačný: všichni byli pro
navržené, pouze navržení se zdrželi.
Tímto se zvolení ujali svých funkcí dle stanov ČOS.

ZAJISTÍ

Úvodem dalšího jednání byl schválen návrh plánu činnosti
výboru pro rok 2007, přičemž bude dále doplňován a
upravován dle vzniklých potřeb. Jednotlivé body plánu byly
následně probrány a byly stanoveny úkoly takto:
1. Dokončení formálních úkonů spojených s valnou hromadou
- splnit informační povinnosti - závěrka 2006 (župa,FÚ),
zápis z valné hromady, evidenční list, inventarizace (župa),
změna statutárních orgánů
Ihned
(MěÚ,banka,FÚ,dodavatelé,nájemci,..)
22.3.17.00
- převzít dokumentaci a další podklady od předchozího
výboru
2. Ustavení stavební komise (dále jen SK)
- výbor se dohodl na ustavení stavební komise, která bude
zajišťovat realizaci drobných oprav (dle sešitu oprav) a
přípravu podkladů u větších oprav pro jednání výboru.
Komise bude složena ze tří členů - po jednom za každou
21.4.
složku (fotbal, volejbal, všestrannost). Zástupci složek
připraví návrhy do příštího jednání výboru.
3. Reagovat na připomínky kontrolní komise, inventarizace
- byl dohodnut režim kontroly hospodaření TJ, každé dva
měsíce bude předkládat hospodář průběné hospodaření,
deník, pokladnu a výpisy z účtu ke kontrole
- bude provedena inventarizace nemovitého a movitého
majetku do příštího jednání výboru takto:
21.4.
- Havlíček
21.4.
- prostory tělocvičny, šaten, chodeb, příslušenství
21.4.
- Peklo
21.4.
- Kuchyňka
Formát seznamu: název, počet ks, umístění, technický stav,
doporučení (likvidace,oprava).
4. Pojištění movitého, nemovitého majetku a osob
- pojištění nemovitého majetku je dle právě vyplněného
formuláře v rámci ČOS (Generali)
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RO
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HL
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DU

-

nemovitý majetek si pojišťuje samostatně TJ, bude
zváženo po provedení inventarizace
- členové TJ jsou pojištěni generálně v rámci ČOS
(Generali), bude třeba zajistit i pojištění dalších osob
pohybujících se v sokolovně, popř. na venk.hřištích
5. Kontrola revizí
- revize elektriky, plynu, vody, emisí, hasicích přístrojů jsou
provedeny - dále kontrolovat četnost a zajistit obnovu
- revize nářadí - prováděl p. Schejbal - zajistit
- revize hromosvodů - zajistit
6. Provozní řád a klíče
- předchozí výbor připravil provozní řád - do příštího
zasedání zajistit připomínky nového výboru
- nedílnou součástí řádu je soupis vedoucích - odpovědných
osob - stanovit seznam těchto osob vč. jejich zástupců, tak
aby v případě cvičení byli tyto osoby vždy přítomny,
převzali odpovědnost za majetek a cvičence!
- připravit seznam všech známých kopií klíčů se jmény
jejich majitelů
- na příštím zasedání bude určen další postup nakládání s
klíči - připravit prohlášení o převzetí klíčů a odpovědnost s
tím spojenou
7. Prezentace TJ (infolist, www stránky, skříňka)
- byla schválena nová redakční rada (dále jen RR), která
bude koordinovat všechny činnosti spojené s prezentací
TJ, složení: Mgr. Zdeněk Duffek, Ondřej Kolář, Ladislav
Kalous
- náplň jednotlivých typů prezentace je však povinností
všech členů výboru, případně osob kontaktovaných RR
mimo výbor, příspěvky, oznámení, apod.
- Infolist - připravit nový návrh
- Nástěnka - prošetřit možnost získání nové, nebo starší
skříňky, její umístění na sokolovnu a příprava náplně
8. Narovnání vztahů mezi složkami TJ
- celý výbor se shodl na vyvinutí maximální snahy, která by
měla směřovat k lepším vztahům mezi složkami, větší
komunikaci, informovanosti, spolupráci apod.
- cesta k dosažení tohoto cíle jsou činnost vlastního výboru
a přenášení informací z výboru (viz. bod 7) a případně
další společné činnosti
9. Opravy
- k zajištění oprav bude ustavena stavební komise (viz.2)
- opravy lze rozdělit takto:
1. běžné (kopility, sprchy, radiátory, malování, nářadí) …
aktuálně je třeba okamžitě zajistit (dle dohody výboru)
ochranné sítě do tělocvičny
2. hospoda - připravný návrh úprav v hospodě bude předán
členům výboru k seznámení, následně předán stavební
komisi k posouzení a přípravy názoru pro výbor
3. podlaha sálu - připraven cenový návrh na provedení
nového nátěru jako příprava na realizaci v roce 2008 za
dotační pomoci
10. ,11. Známky
- okamžitě opravit, popř. doplnit seznam členů TJ dle
jednotlivých složek na základě zaslaného seznamu
vytvořeného předchozím výborem k datu 28.2.2007 - zaslat
P.Mikuleckému ke zpracování
- v seznamu uvést údaje o zaplacení a průkazce
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MI
- zpracovat seznam za celou TJ (vyloučit duplicity)
21.4.
všichni
- zkontrolovat průkazky členů, sdělit počet požadovaných
21.4.
MO
- připravit průkazky, známky, evidenci o zaplacení
12. Plán akcí
- zástupci složek připraví vlastní předpokládaný plán
21.4.
všichni
pořádaných akcí v rámci areálu TJ
13. Právně-ekonomické aspekty
- sledovat právně-ekonomické aspekty fungování naší TJ ve
průběžně
RO
vztahu k ČOS, OSS (Orlickému sportovnímu sdružení)
apod.
14. Vztahy TJ s partnery
- připravit dopis s oznámením změn v naší TJ a rozeslat na
okamžitě RO,KO,BH
partnery (Župa,MěÚ ÚO,kraj,dodavatelé,nájemci,…)
15. Dotace
- pečlivě kontrolovat již získané dotace a plnit povinnosti ze
průběžně
RO,MO
smluv z nich vyplývající
průběžně
RO
- aktivně sledovat nově vypisované dotační programy
16. Ceník pronájmů tělocvičny, venkovních hřišť
21.4.
KO,RO
- připravit návrh ceníků k projednání na příštím zasedání
17. FK Kerhartice
- vzhledem k velmi těsné vazbě naší TJ a prolínání činností
prozatím
s FK v oblasti sportovní, členské, prostor apod. je nutno
2007
neurčeno
připravit návrh smlouvy o spolupráci, nájmu apod.
18. Administrativa
- zápisy z jednání výboru budou zaznamenávány všemi
průběžně
všichni
členy výboru v abecedním pořadí
- pro odstranění připomínek KK bude mimo kontroly
hospodaření vypracován platební kalendář vůči všem
21.4.
MO,RO
dodavatelům, finančnímu úřadu, apod.
- vypracovat kalendář na periodické povinnosti TJ (revize,
smlouvy, župa, apod.), součástí seznamu budou i
21.4.
RO
kontaktní údaje (adresy, osoby, telefony)
19. Smluvní vztahy
- po převzetí veškeré dokumentace od předchozího starosty
a hospodáře připravit invetarizaci.
21.4.
RO
- zajistit chybějící smlouvy, kopie apod.
Všichni členové výboru TJ SOKOL Kerhartice tímto vyjadřují souhlas se zápisem z jednání a
souhlasí s jednotlivými usneseními.
Přílohy:
- návrh provozního řádu
- seznam členů TJ
- projekt na úpravu hospody vč. příloh
- návrh Infolistu
- zápis a usnesení z VH 12.3.2007
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 22.3.2007

