ZÁPIS č. 6/2007

dne: 14.5.2007

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

Přítomni: ing. Hana Brodská (BH), Mgr. Zdeněk Duffek (DU), Hana Hanusová (HA), Lenka
Horníčková (HL), Ondřej Kolář (KO, Daniel Rössler (RO) Dana Motlová (DM),
Omluveni: Karel Brodský (BK), ing. Pavel Mikulecký (MI), Pavel Motl (MO
Nepřítomni:
Přítomni za kontrolní komisi: Kalous Ladislav (LA)
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
Výbor TJ Sokol Kerhartice se na svém dalším setkání po
volbách věnoval především zhodnocením plnění prioritních
úkolů stanovených na předcházejícím jednání
a
sestavením dalšího dílčího plánu na příští měsíc.
1. Ustanovení stavební komise (SK)
- doplnit kontakty SK pro snazší komunikaci s výborem
- k příštímu jednání výboru předloží ustanovená stavební
komise termíny plánovaných oprav ( hospoda, podlaha
tělocvičny) a návrhy řešení
- vyjádření SK k úpravě hospody (složka předána)
- stavební komise navrhne výboru opravu kopilitů
- znovu projednat možnosti odsávání v hospodě – kontakt s p.
Vackovou
- pozvat na příští jednání p. Kačera (vyjádření a návrhy k
úpravě hospody)
2. Hospodaření a evidence členů
- deník bude zasílán 1 x za dva měsíce všem členům výboru a
kontrolní komisi k průběžné kontrole.
- byla schválena částka za pronájem tělocvičny pro sportovní
účely ve výši 100 Kč/hod. Ostatní – dle akce
- sledovat vypisované dotační programy a granty
- poslat návrhy na žádost o grant na vybavení tělocvičny
- byl přehodnocen rozpočet – částka za plyn byla zvýšena na
165 000 Kč (rozpočet se schodkem cca. 5 000 Kč)
- projednat seřízení ohřevu vody – p. Poslušný
- přehodnotit umístění čidla kotle – oslovit firmy
- doplnění chybějících členů v aktualizovaném seznamu
- všem členům, kteří mají zaplacené příspěvky bude vylepena
známka do průkazky
- zaplatit členské příspěvky
- doplnění evidenčních čísel průkazek do seznamu členů
- distribuce finální verze seznamu všem členům výboru
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3. Inventarizace
- na základě inventarizačního seznamu vypracovat seznam 4.6.2007
majetku v jednotlivých místnostech
- provést revizi nářadí
- zajistit revizi hromosvodů
- vyměnit zámek v místnosti Havlíčka a zajistit klíče (10 ks)
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4. Provozní řád tělocvičny
rozeslat provozní řád tělocvičny na všechny členy
ihned
určit při každé aktivitě v tělocvičně( dle platného rozvrhu) 4.6.2007
osoby, které jsou odpovědné za cvičence a majetek TJ
vytvořit jejich seznam a doplnit do rozvrhu
5. Klíče - jejich evidence a úschova duplikátů
zajistit od všech místností duplikáty klíčů pro případy
nenadálých situací
projednat umístění skříňky s klíči v pivnici U Kačera
projednat klíče od Pekla
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
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Místnost volejbalu
Šatna fotbal
Kotelna
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6. Prezentace TJ (infolist, www stránky, skříňka)
do příštího jednání výboru připravit návrh prvního 31.5.2007
informačního listu
nástěnka oprava staré nástěnky, umístění u vchodu do 4.6.2007
hospody a příprava materiálů ( včetně zápisu z jednání
výboru)
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7. Narovnání vztahů mezi složkami TJ
příprava dohod a smluv mezi TJ a složkou fotbal o
činnostech, které se prolínají
připravit názor na tuto problematiku

8. Ostatní
- termín příštího jednání 4.6.2007 v 18.00 hod.
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 Brodská
28.5.2007

