ZÁPIS č. 10/2007

dne: 18.9.2007

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

Přítomni: Hana Hanusová (HA), Lenka Horníčková (HL), Ondřej Kolář (KO), Dana Motlová
(DM), Daniel Rössler (RO), ing. Pavel Mikulecký (MI), ing. Hana Brodská (BH),
Omluveni: Karel Brodský (BK), Mgr. Zdeněk Duffek (DU), Pavel Motl (MO), Ondřej Kolář
(KO),
Nepřítomni:
Přítomni za kontrolní komisi:
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
platí
- pátek 5.10. – kolaudace provedených prací (hodina bude
upřesněna.
- ohlášení stavby
do 24.9.
- vítězem výběrového řízení na dodání a montáž
vzduchotechniky je fa ŠLAPAL spol. s r.o.
- nové návrhy na svítidla
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

-

do 23.10.

všichni

průběžně
do 23.10.
průběžně

všichni
HA
všichni

3. Tělocvična
před revizí nářadí zajistit opravu buchty, trampolíny, žebřin do 20.9.
před revizí hromosvodu zajistit opravu a přípravu
hromosvodu (svépomocí)
trvá
na chodbě u ovládání světel umístit a zabezpečit lékárničku
pro případ úrazu.
do 23.10.
ovládání topení – zapíná 2 hod. před nástupem. Umístit
v prostorách tělocvičny
do 23.10

- reklamace klempířských a pokrývačských prací
- SPRCHY – reklamace proběhne s p. Sokolem 24.9.2007.
- připravit druhé pokračování Sokolských ohlasů
Doporučený obsah je v min. zápisu. Jsou vítány příspěvky od
všech členů.

RO

trvá
24.9.
12/2007

RO, HL
všichni
všichni, BH
všichni
RO
RO

-

7. Narovnání vztahů mezi složkami TJ
příprava dohod a smluv mezi TJ a složkou fotbal o
činnostech, které se prolínají – návrh dohody
8. Ostatní¨

- výbor souhlasil s ústní žádostí p. Váňěho a tímto ho vyzývá
k upřesnění jednotlivých potřeb.
- termín příštího jednání 23.10..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 : MI
Dne: 18.9.2007

