ZÁPIS č. 1/2008
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 22.1.2008

Přítomni: Lenka Horníčková (HL), Daniel Rössler (RO), Ondřej Kolář (OK), Dana Motlová
(DM),
Omluveni: Mgr. Zdeněk Duffek (DU), ing. Hana Brodská (BH), Hana Hanusová (HA)
Nepřítomni: Karel Brodský (BK), Pavel Motl (MO), ing. Pavel Mikulecký (MI)
Přítomni za kontrolní komisi: Zuzana Strnadová (ST)
Hosté: ing. František Mejdr,
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
1. Nová smlouva s p. Kačerem
Smlouva podepsána. Na základě faktury z VČP byla
předána vyúčtovací faktura za plyn k 31.12.2007.
2. Hospodaření a evidence členů
K 31.12.2007 zaplatily složky všestrannosti a volejbalu, k
dnešnímu dni ženy a zbývají doplatit fotbalisti a hokejisti.
- uhradit a dodat seznam členů za složku fotbal
- uhradit a dodat seznam členů za složku hokej
- doplnit seznam členů za složku ženy
- doplnit seznam členů za složku mladší žákyně
- doplnit seznam členů za složku volejbal

31.1.2008
31.1.2008
31.1.2008
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Výše členských příspěvků:
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 odcvičenou hodiny power-jógy ve výši
20,- Kč.
Finance – stav hotovosti a na běžném účtu činí k dnešnímu
dni 14 tis.Kč, do 4.2. je třeba uhradit 16,3 tis. doplatek za
plyn a připravit zálohu ve výši 30 tis. Kč.
3. Dotace
Vyúčtování dotačních projektů poskytnutých v roce 2007
proběhlo ve stanovených termínech.
Grantové programy 2008 pro naší TJ:
1. Župa Pippichova Pardubice - granty dosud nevypsány
2. Městský úřad Ústí nad Orlicí - podány přihlášky:
a) Oprava a údržba sportovišť - projekt "Oprava podlahy v
tělocvičně" - dotace ve výši 100 tis., projekt "Provoz a
údržba tělocvičny" - dotace ve výši 40 tis. Kč.
b) Nájemné sportovišť - projekt "Pronájem tělocvičny pro
volejbal - družsvo A" - dotace ve výši 12 tis.Kč.
c) Sportovní akce - projekt "Ceny do volejbalových turnajů a
ceny do Novohradské 70" - dotace ve výši 10 tis. Kč
3. Kraj Pardubice – 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
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HA,BH
HA,BH
ST
HL
DU

volejbalového družstva"- dotace ve výši 14 tis. Kč
c) Podpora sportu pro všechny - projekt "Materiální pomoc
odboru všestrannosti" - dotace ve výši 10 tis. Kč

dle termínu
dle termínu

Mimořádná žádost o dotaci od Pardubického kraje na
všestrannost – 10 tis.Kč (opravy nářadí, nákup náčiní) byla
úspěšně vyřízena a vyčerpána na opravu kruhů, opravu 2 ks
žíněnek, nákup 2 florbalových branek a ozvučení tělocvičny.
Na základě výzvy Župy jsme se zúčastnili školení na získávání
a prokazování dotací. Vzhledem k charakteru a velikosti není
pro naše účely tato forma příliš vhodná. Nabízí se pouze
využití pro případné vybudování nového víceúčelového hřiště
(2xvolejbal, 1xtenis, basket, minifotbal, tréninková zeď tenis)
vedle fotbalového hřiště.
Do příštího jednání promyslet případnou formu realizace
navrhovaného víceúčelového hřiště, případně oslovení
zájmových skupin (tenis, volejbal, fotbal, apod.).

4. Tělocvična
Kruhy a žíněnky byly opraveny, je nutno zajistit opravu
šplhacích tyčí, dveří vlevo od pódia, obložení, zpřístupnit
místnost u Havlíčka (zajistit klíč).
Dále je třeba vyřadit staré náčiní a zajistit upevnění
basketbalového koše.
Revize hromosvodu je naplánována na první polovinu roku zajistit opravu a přípravu hromosvodu (svépomocí)
Na chodbě u ovládání světel byla umístěna lékárnička pro
případ úrazu, vybavení již připraveno. Všichni vedoucí budou
informování o jejím umístění a možnosti použití!
Ovládání topení a jeho nastavení bylo provedeno, topná
sezóna byla zahájena počátkem října - zajistit případné
poznatky k nastavenému režimu.
Návrh zhotovení sítí před kopility v tělocvičně prozatím výbor
odložil do okamžiku získání dalších finančních prostředků,
nejpozději do další cvičební sezóny 2008-2009.
Zajistit další klíče od tělocvičny.
Únor – obsazení tělocvičny mimo rozvrh:
22.2.2008 – Sportovní ples (tělocvična uzavřena od 19.2 do
23.2.)
Byl projednán návrh nájemní smlouvy na stanovený termín
plesu a výše úhrady provozní režie (spotřeba plynu, vody,
elektřiny).
Připravit návrh nájemní smlouvy.
Připravit návrh výše nájmu.
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REKLAMACE prací:
Reklamace klempířských a pokrývačských prací - zhotovitel
p.Nováček, Libchavy.
Provedena oprava střechy nad „Havlíčkem“.
Reklamace sprch - zhotovitel p.Ladislav Sokol, Kerhartice.
Dne 5.11.07 mu byl zaslán doporučený dopis k písemnému
vyjádření reklamace. Odpověď do dnešního dne jednání
výboru nedošla.
Jelikož stav sprch je neúnosný, výbor se rozhodl oslovit jinou
SERIOZNÍ firmu pro opravu (vyčištění kohoutků, instalace 20.2.2008

FI

filtru).
V rámci diskuze byla projednána možnost pronájmu
antukového hřiště „příchozím“.
Připravit názor na fungování a provozování půjčování 22.2.2008
antukového hřiště.
5. Ohlasy
Další „Sokolské ohlasy“ budou vydána po valné hromadě.

-
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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.
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7. Novohradská 70 – 5.7.2008
Ing. Mejdr předložil ke schválení propagační materiály.
Vedoucím organizačního týmu zvolena Z.Strnadová.
Připravit složení týmu - požadavek na cca 10 lidí.
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8. Valná hromada
Valná hromada se uskuteční v 18.00 hod., pondělí 3.3.2008.
Výboru byla předložena rezignace P.Motla a ústně
avizována od K.Brodského. Pro valnou hromadu připraví
složka fotbalu náhradní kandidáty.
Připravit návrh programu a pozvánky na VH.
10.2.2008
Připravit návrh nových kandidátů.
20.2.2008
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9. Ostatní
Výkazy pro Župu:
- registrace sportovních oddílů + výkaz sport. činosti oddílů
- statistický výkaz odb. všestrannosti
- základní údaje celkové s rod. čísly
- statistické výkazy vzdělavatelského sboru
- účetní výkazy
- odebrání spolkových (členských) známek
Byl vznesen požadavek na nové cvičení s dětmi (1-3 roky),
který byl jednohlasně schválen.
Připravit návrh termínu dle platného rozvrhu a prezentace
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Termín příštího jednání 20.2.2008 v 18.00 hodin.
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: 28.1.2008

