ZÁPIS č. 11/2007
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 23.10.2007

Přítomni: Mgr. Zdeněk Duffek (DU), Hana Hanusová (HA), Lenka Horníčková (HL), Daniel
Rössler (RO), ing. Pavel Mikulecký (MI), ing. Hana Brodská (BH), Karel Brodský (BK),
Ondřej Kolář (KO), Dana Motlová (DM),
Omluveni:
Nepřítomni: Pavel Motl (MO),
Přítomni za kontrolní komisi: Ladislav Kalous, Zuzana Strnadová
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
1. Rekonstrukce hospody
Výbor provedl zhodnocení realizace opravy hospody takto:
1. Kvalita a množství práce odpovídá zadání.
2. Vše splněno v časovém termínu, otevření a předání k
užívání p.Kačerovi v sobotu 6.10. ve 14.00 hodin.
3. Celková cena za dílo se skládá:
- Truhlářské práce Fišarovi … 90.000,- Vzduchotechnika Šlapal … 83.664,- Projekt vzduch.Vacková … 7.500,- Elektrika Sychra
… 31.832,50
- Bourání, perlinka, štuk, malování, nátěry
… 28.348,50
CELKEM
… 241.345,Celkové náklady překročily rozpočet o 1.345,především příplatkem na plynulou regulaci vzduchotechniky a
dalšími drobnějšími náklady, které nebyly rozpočtovány.

Jménem celého výboru bychom rádi poděkovali
všem, kteří se na úspěšné opravě přímo účastnili.
Jsou to jmenovitě (v abecedním pořadí):
-

Beyer Milan
Fišar Petr
Fišar Tomáš
Fišar Václav
Hanus Karel
Kačer Jaroslav
Smola Jaroslav
Smola Petr
Vacková Romana
Elektro Sychra spol. s r.o.
Šlapal spol. s r.o.
Dokončení stavebních prací v místnosti Havlíčka bude
provedeno do konce října.
Po dohodě bude připravena nová smlouva na p.Kačera, která
upraví vztah od 1.1.2008.
2. Hospodaření a evidence členů
Po obdržení posledního chybějícího seznamu členů od
fotbalistů se provede poslední kontrola a případné doplacení.
Dle seznamu doobjednat známky na letošní rok ze Župy.
Výběr známek pro rok 2008 od 3.9. do 31.12.2007 - byla
zdůrazněna potřeba dodržení termínu z důvodu zaslání
nového seznamu členů na Župu, z důvodu finančních a
případné legitimity člena pro účast na valné hromadě.
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Po dohodě došlo ke změně ceny členských příspěvků takto:
a) čestné členství
100,- Kč
b) předškoláci
70,- Kč
c) žáci, žákyně
150,- Kč
d) ženy a hokej
300,- Kč
e) muži
500,- Kč
Byla odsouhlasena částečná úhrada členského příspěvku
placeného na každou odcvičnou hodiny power-jógy ve výši
20,- Kč.
3. Dotace
Nadále je třeba pečlivě sledovat vyúčtování dotačních projektů
poskytnutých v roce 2007.
Na základě postupně vypisovaných grantových programů se
naše TJ zúčastní těchto:
1. Župa Pippichova Pardubice - granty dosud nevypsány
2. Městský úřad Ústí nad Orlicí - granty dosud nevypsány
3. Kraj Pardubice-po dohodě bude podána přihláška na tyto
granty:
a) Opravy sportovišť - projekt "Oprava podlahy v tělocvičně"dotace ve výši 125 tis.Kč
b) Podpora výkonnostního sportu - projekt "Podpora
volejbalového družstva"- dotace ve výši 14 tis. Kč
c) Podpora sportu pro všechny - projekt "Materiální pomoc
odboru všestrannosti" - dotace ve výši 10 tis. Kč
Připravit žádosti o dotaci a zaslat k doplnění a schválení
výboru.
Na základě výzvy Župy se účastnit školení na získávání a
prokazování dotací.
4. Tělocvična
Revize nářadí proběhla s připomínkami, bude nutno zajistit
opravu kruhů a vyřadit staré náčiní (bedna, můstek)
Revize hromosvodu je naplánována na první polovinu příštího
roku - zajistit opravu a přípravu hromosvodu (svépomocí)
Na chodbě u ovládání světel umístit a zabezpečit lékárničku
pro případ úrazu, vybavení již připraveno.
Ovládání topení a jeho nastavení bylo provedeno, topná
sezóna byla zahájena počátkem října - zajistit případné
poznatky k nastavenému režimu.
Byla podána informace o spotřebě, která odpovídá k
31.9.2007 fakturaci ve výši 60 tis.Kč. Sledovat spotřebu!
Bude podepsána nová smlouva s Ekolou na svoz
komunálního odpadu s úsporou cca 1 tis.Kč ročně.
Návrh zhotovení sítí před kopility v tělocvičně prozatím výbor
odložil do okamžiku zúčtování akce hospoda a získání dalších
finančních prostředků.
REKLAMACE prací:
Reklamace klempířských a pokrývačských prací - zhotovitel
p.Nováček, Libchavy.
Od posledního jednání výboru došlo ke třem telefonickým
rozhovorům (D.Rössler), jejichž výsledkem byl příslib návrhu
řešení k dnešnímu datu jednání výboru. Bohužel nebylo
možno (p.Nováček telefon nezvedal) se s nikým domluvit.
Do příště zajistit stanovisko dodavatele a termín nápravy.
Reklamace sprch - zhotovitel p.Ladislav Sokol, Kerhartice.
Po osobních a telefonických jednáních (D.Rössler), po
osobním rozboru technického stavu sprch na místě v
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tělocvičně vše vyústilo v následující závěry:
Stanovisko TJ Sokol - požadovali jsme zajištění nápravy
špatně fungujících baterií sprch (usazování kamence) v rámci
reklamačního řízení a doložení nákladů na celou rekonstrukci
ohřevu teplé vody a sprch. Vše bylo zachyceno v zápisu z
reklamace, který byl předložen p.Sokolovi k vyjádření.
Stanovisko p. L. Sokola - odmítl se písemně vyjádřit do
protokolu, nicméně ústně uvedl zkráceně toto:
- za reklamaci nefunkčnost sprch nelze považovat ze dvou
důvodů - je to již více 24 měsíců od zhotovení a práce byly
provedeny dle zadávacího projektu p.Vídeňského. V projektu
bylo navrženo nové vedení vody od vodoměru, přičemž ze
strany objednatele toto bylo zamítnuto. L. Sokol upozornil v té
době na případné dopady, které se nyní projevily,
- cena byla stanovena na základě rozpočtu provedeného s
projektovou dokumentací p.Vídeňského,
- veškeré podklady (projektová dokumentace, záruční listy,
kalkulace,…) byly předány p.Skalickému a p.Salingerovi,
- L.Sokol požaduje další jednání pouze za přítomnosti
původních objednatelů p.Salingera a p.Skalického.
Po dotazu na p.Vídeňského bylo z jeho strany sděleno, že
projektovou dokumentaci předal p.Sokolovi a vlastní pouze
technickou zprávu s kalkulací, kterou nám poskytl. Dále na
dotaz uvedl, že kalkulace byla sestavena pouze orientační, bez
další vazby na skutečné provedení prací, ovšem včetně
ocenění nového přívodu vody od vodoměru.
Výbor se dohodl, že p.Sokol bude vyzván k písemnému
vyjádření k reklamaci.
5. Ohlasy
Do příštího jednání bude připraven RR návrh "Ohlasů" k
závěrečné redakci. Jsou vítány příspěvky od všech členů.
-
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6. Narovnání vztahů mezi složkami TJ
Příprava dohod a smluv mezi TJ a složkou fotbal o
činnostech, které se prolínají – návrh dohody. Nebylo
projednání z důvodu přednější problematiky. Bude
nejdříve diskutováno.

7. Ostatní
TJ Sokol byl osloven, coby odběratel elektřiny, k přihlášení se
k poplatku z rozhlasu. Vzhledem k tomu, že nevlastníme, ani
neprovozujeme funkční tuner, tak nebudeme tento poplatek
platit. Je třeba zaslat doplněný formulář zpět na ČR.
Je třeba zajistit evidenci a platnost cvičitelských průkazů dle
příkazu ze Župy.
V posledním Zpravodaji Župy byla zveřejněna informace o
otevření hospody po rekonstrukci.

- termín příštího jednání 20.11..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 : Daniel Rössler
Dne: 26.10.2007

