ZÁPIS č. 9/2007
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 27.8.2007

Přítomni: Hana Hanusová (HA), Lenka Horníčková (HL), Ondřej Kolář (KO), Dana Motlová
(DM), Daniel Rössler (RO)
Omluveni: ing. Hana Brodská (BH), Karel Brodský (BK), Mgr. Zdeněk Duffek (DU), Pavel
Motl (MO), ing. Pavel Mikulecký (MI)
Nepřítomni:
Přítomni za kontrolní komisi: Zuzana Strnadová (ST)
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. Rekonstrukce hospody
- realizace rekonstrukce hospody v termínu 24.9. – 5.10.2004
- sumarizace nákladů:
a) obložení (V. Fišer) 90.000,- Kč (konkurenční nabídky
vyšší)
b) perlinka, malování, průrazy, zednické práce 20.000,- Kč
c) vzduchotechnika 90.185,- Kč (vč. projektu)
e) elektrika (nové rozvody, rozvodná skříň, 3x bodovka na
rampu, 8x světlo, 5x zásuvka) 30.000,- Kč
SUMA: 230.185,- Kč bez rezerv na vícepráce!
- informovat firmy ŠLAPAL spol. s r.o. a Veselý s.r.o. o 29.8.2007
druhém kole výběrového řízení a požádat je o předložení
finální cenové nabídky
- poslat členům výboru e-mailem oficiální nabídku od fy
po
Sychra
obdržení
- projekt od Ing. Vackové bude k dispozici ve čtyřech
originálech
2. Hospodaření a evidence členů
- sledovat vypisované dotační programy a granty
- zajistit chybějící seznam členů od fotbalistů
- výběr známek pro rok 2008 od 3.9. do 31.12.2007
- ceny členských příspěvků:
a) čestné členství
100,- Kč
b) předškoláci
70,- Kč
c) žáci, žákyně
150,- Kč
d) ženy
300,- Kč
e) muži
500,- Kč
f) funkcionáři
150,- Kč
- došly dotace:
a) ze ŽUPY – 300,- + 400,- všestrannost
- 1.200,- sportovní oddíly
- 30.000,- rekonstrukce střechy
b) od města Ústí nad Orlicí – 3.500,- provoz
- 12.000,- volejbal (pronájem)
- 5.000,- volejbal (turnaje)
c) Pardubický kraj – 10.000,- (volejbal činnost)
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3. Tělocvična
- zajistit duplikát chybějících klíčů (šatna fotbal, peklo)
18.9.2007
- před revizí nářadí zajistit opravu buchty, trampolíny, žebřin
průběžně
- před revizí hromosvodu zajistit opravu a přípravu
hromosvodu (svépomocí)
- promyslet umístění lékárničky v prostorách tělocvičny 18.9.2007
umístit a pro případ úrazů
- pro vypracování rozvrhu tělocvičny zjistit:
a) cvičení pro předškoláky (Salingerová)
18.9.2007
b) cvičení škola
18.9.2007
6. Prezentace TJ (infolist, www stránky, skříňka)
- připravit druhé pokračování Sokolských ohlasů
Doporučený obsah:
a) Výročí 60. let fotbalu
b) Historie
c) výběr příspěvků
d) rekonstrukce hospody
e) možnost pronájmu tělocvičny vč. venkovních hřišť
- vývěska TJ Sokol
a) zajistit zavěšení na plot
b) vyvěsit materiály (zápis z jednání výboru, Sokolské
ohlasy, pozvánka pálkovaná,…)
-
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7. Narovnání vztahů mezi složkami TJ
Příprava dohod a smluv mezi TJ a složkou fotbal o
činnostech, které se prolínají – návrh dohody
Připravit názor na tuto problematiku

8. Ostatní
- termín příštího jednání 18.9.2007 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.
Zapsal : Ondřej Kolář
Dne: 5.9.2007

