ZÁPIS č. 5/2007
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 21.4.2007

Přítomni: ing. Hana Brodská (BH), Mgr. Zdeněk Duffek (DU), Hana Hanusová (HA), Lenka
Horníčková (HL), Ondřej Kolář (KO), ing. Pavel Mikulecký (MI), Daniel Rössler (RO), Pavel
Motl (MO)
Omluveni: Karel Brodský (BK), Dana Motlová (DM)
Nepřítomni:
Přítomni za kontrolní komisi: Kalous Ladislav (LA), Zuzana Strnadová (ST)
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
Výboru TJ Sokol Kerhartice se na svém druhém setkání po
volbách věnoval především zhodnocením plnění prioritních
úkolů stanovených na prvním jednání a sestavením dalšího
dílčího plánu na příští měsíc.
8. Ustanovení stavební komise (SK)
- Na jednání byla ustanovena stavební komise, která bude
zajišťovat realizaci drobných oprav (dle sešitu oprav) a
přípravu podkladů a návrhů řešení u větších oprav .
- členové stavební komise:
Fišar Tomáš – za složku fotbal
Horníček Petr – za složku všestrannost
Karel Jiřík – za složku volejbal
Všichni zúčastění členové výboru se složením stavební komise
souhlasí.
- zajistit seznamy oprav pro SK a seznam kontaktů SK pro
snazší komunikaci s výborem
- k příštímu jednání výboru předloží ustanovená stavební
komise termíny plánovaných oprav ( hospoda, podlaha
tělocvičny)a návrhy řešení
- stavební komise zajistí ve spolupráci s výborem opravu
kopilitů
9. Hospodaření a evidence členů
- Do příštího jednání výboru zašle hospodář všem členům
výboru a kontrolní komisi deník k průběžné kontrole.
- Byl vypracován platební kalendář a připraveny faktury na
p. Kačera a ZŠ Kerhartice
- připravit ceník pronájmu tělocvičny i ostatních sportovišť
- sledovat vypisované dotační programy a granty
- přehodnotit rozpočet a přijmout opatření vedoucí k úspoře
financí především za plyn ( nárůst oproti minulému období
téměř dvojnásobný!)
- doplnění chybějících členů v aktualizovaném seznamu
- všem členům, kteří mají zaplacené příspěvky bude vylepena
známka do průkazky
- doplnění evidenčních čísel průkazek do seznamu členů
- distribuce finální verze seznamu všem členům výboru
10. Inventarizace
- do vypracovaných seznamů se doplní nemovitý majetek
sokola
- odeslat dílčí seznamy inventarizace
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- z dílčích seznamů vytvořit konečný aktuální seznam
- na základě inventarizačního seznamu vypracovat seznam
majetku v jednotlivých místnostech
- po vyhodnocení aktuálního stavu movitého majetku TJ se
výbor s ohledem na jeho nízkou hodnotu usnesl , že jej
nebude pojišťovat
- provést revizi nářádí
- zajistit revizi hromosvodů
- v místnosti Havlíčka provést úklid, zajistit cvičební nářadí
proti zcizení a určit provoz této místnosti platný pro všechny
složky
- probrat dokumentaci uloženou ve skříních u Havlíčka a
potřebné dokumenty uložit v klubovně
- v návaznosti na zjištěné stavy navrhnout seznam chybějícího
cvičebního náčiní
8. Formální úkony
- U všech dodavatelů, partnerů a úřadů byla ohlášena
změna složení výboru
- Dokončit jednání s plynárnami o výši faktury
- Tři členové TJ byli delegováni na valnou hromadu župy
Pippichovy v Pardubicích dne 28.4.2007 (ing. Hana
Brodská, Ondřej Kolář, Daniel Rössler)
- Výbor schválil aktivní spolupráci s nově vzniklým osadním
výborem a potvrdil jako svého zástupce předsedu TJ
Daniela Rosslera
9. Provozní řád tělocvičny
- do příštího jednání předložit výboru zjednodušený
(jednostránkový) provozní řád ke schválení
- určit při každé aktivitě v tělocvičně( dle platného rozvrhu)
osoby, které jsou odpovědné za cvičence a majetek TJ
- vytvořit jejich seznam a doplnit do rozvrhu
6 . Klíče - jejich evidence a úschova duplikátů
- zajistit kovovou uzamykatelnou skříňku na klíče od všech
prostor majetku TJ
- zajistit od všech místností duplikáty klíčů pro případy
nenadálých situací
- v případě křížení majetku zajistit zapečetění těchto klíčů
do podepsané obálky
- dopracovat evidenci klíčů
- dle evidence klíčů vypracovat seznam přístupů
jednotlivých oprávněných osob
- zajistit duplikáty klíčů do skříňky od těchto prostor :
Peklo
Klubovna
Místnost volejbalu
Šatna fotbal
Kotelna
7.Prezentace TJ (infolist, www stránky, skříňka)
- Do příštího jednání výboru připravit návrh prvního
informačního listu
- Aktualizace webových stránek
- Nástěnka oprava staré nástěnky, umístění u vchodu do
hospody a příprava materiálů ( včetně zápisu z jednání
výboru)
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8. Narovnání vztahů mezi složkami TJ
Příprava dohod a smluv mezi Tj a složkou fotbal o
Všichni
činnostech, které se prolínají
Všichni
- Připravit názor na tuto problematiku
9. Ostatní
- termín přístího jednání 14.5.2007
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.
Zapsala : Hana Hanusová
23.4.2007

