Zpráva o činnosti TJ Sokol Kerhartice
(pro VH konanou dne 3.3.2008)

Vážení přítomní, vážení hosté,
byl jsem pověřen výborem naší TJ přednést na dnešním jednání VH zprávu o činnosti za
rok 2007 od poslední valné hromady.
Výbor se poprvé sešel po svém zvolení dne 20.3.2007 a na tomto jednání se především
zabýval převzetím dokumentace od předchozího výboru. Do dnešního dne se sešel celkem
11x, z každého zasedání byl vyhotoven zápis jednání a účast byla v průměru 70%.
Výbor se především zabýval činnosti pro podporu jednotlivých odborností. Samotnou
činností odborností se zabývají cvičitelé a vytvoření prostředí pro jejich dobré fungování bylo
předmětem všech jednání výborů. O jednotlivých výsledcích odborností, jejich činnosti a
plánech se dozvíte z následujících příspěvků.
Základní činností výboru bylo, je a bude technicko-ekonomické zajištění provozu celé TJ,
které především spočívá v:
1. udržení a zajištění provozu sokolovny vč. oprav
2. zajištění financování provozu sokolovny a celé TJ
SOKOLOVNA:
V průběhu loňského roku nedošlo k významnější investici do prostor sálu a šaten. Nicméně
běžný provoz lze rozdělit a komentovat v části spotřeb médií, nákladů na opravy a nákupy
vybavení.
1. Média
- elektřina - investice do osvětlení přinesla své ovoce ve formě snížení spotřeb elektřiny
o 15 tis. Kč., která se pohybuje na úrovni 30 tis.Kč
- voda - po zjištění úniků vody na sociálních zařízeních v roce 2005 se podařilo
stabilizovat spotřebu na úrovni 27 tis. Kč
- plyn - bohužel nejvíce problematická a nejnákladnější položka. Po zjištění fakturace
za rok 2006, ve které došlo k navýšení spotřeby na 150% normálu přijal výbor
opatření: a) zajistit přesné odečty spotřeb zvlášť pro tělocvičnu a zvlášť pro hospodu
b) zajistit optimalizaci spotřeby
Na základě vlastního a odborného posouzení bylo investováno do automatizace
vypínání ohřevu vody v době nepoužívání a výměna ovládání zapínání kotle fi Poslušný za
5.211,- Kč. Na základě uvedených opatření se podařilo snížit spotřebu a tím fakturaci na
úroveň, která odpovídá standardům velikosti a typu zařízení. (Fa 2006-01-2007 165 tis., Fa
2007 106 tis.). Návratnost pořízené automatizace byla prakticky okamžitá.
2. Náklady na opravy
V loňském roce se z pohledu financí v prostoru tělocvičny o žádných opravách
neúčtovalo. Nicméně problémy byly řešeny tyto:
a) zatékání Havlíček - po několika urgencích a reklamacích došlo již 2x k opravě
opravy?!
b) Sprchy - bohužel stav sprch je neúnosný, výbor se zabýval jejich stavem prakticky
každé zasedání. Probíhalo osobní jednání s dodavatelskou firmou p. Sokola, nicméně i
přes tyto osobní urgence a ve finále písemné (formou doporučeného dopisu) nedošlo k
dohodě. Výbor se rozhodl oslovit projekční kancelář, která připravila k dnešnímu dni
alternativy opravy, které budou dále diskutovány ve stavební komisi a o definitivním
řešení rozhodně další zasedání výboru.
3. Pořízení vybavení
Díky sponzorským darům a dotacím se podařilo pořídit (nebo opravit) vybavení v hodnotě
20 tis. Kč:
- nářadí pro cvičení žen - 3 tis.
- oprava kruhů - 3 tis.
- oprava žíněnek - 3,5 tis.
- florbalové branky - 2 tis.
- ozvučení tělocvičny - 7 tis.

Již rok funguje kniha oprav. Opravy zjištěné jsou dle možností realizovány. Je třeba ovšem
zdůraznit, pokud někdo zaviní škodu je povinen si zajistit opravu na vlastní náklady!
Byl schválen provozní řád sokolovny, který byl vydán a vyvěšen u vchodu do tělocvičny.
Hospoda:
Nedílnou součástí naší Sokolovny je i hospoda, která je (a to doufám není třeba
zdůrazňovat) jedním z hlavních zdrojů financování jejího provozu. V loňském roce se
podařilo realizovat její opravu, která se stala velmi diskutovanou záležitostí. Cíl opravy byl
motivován dosažením alespoň minimálního standardu běžných hospod obdobného charakteru
v rámci obdržených peněz od pivovaru a schválených zdrojů ze strany TJ.
Celkový rozpočet byl stanoven výborem návrhem rozpočtu ve výši 240 tis. (200 tis. od
pivovaru a 40 tis. z vlastních zdrojů).
Náklady na opravu činily:
- Truhlářské práce Fišarovi … 90.000,- Vzduchotechnika Šlapal … 83.664,- Projekt vzduch.Vacková … 7.500,- Elektrika Sychra
… 20.527,50
- Bourání, perlinka, štuk, malování, nátěry
… 22.302,00
CELKEM
… 223.993,50
Výsledek opravy může zhlédnout každý sám
Na opravě se podíleli a jím patří dík: 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.
Finance a ekonomika:
Pravidelně se výbor seznamoval se stavem pokladny a účtů, přičemž porovnával vývoj se
schváleným rozpočtem TJ. Hospodář má připravenu zprávu o hospodaření a rozpočet pro rok
2008. Zjednodušeně však můžeme konstatovat, že návrh rozpočtu se podařilo udržet a
vzhledem k mimořádnému příjmu za reklamu od Pivovaru se podařilo profinancovat opravu
hospody. Tržby za rok 2007 byly 399 a náklady 581 tis. Kč.
Pro informaci jsme obdrželi za rok 2007 tyto dotace:
Poskytovatel
Titul
Dotace
MěÚ Ústí nad Orlicí
Provoz a údržba tělocvičny-plyn,elektr.,voda
35 000,00 Kč
MěÚ Ústí nad Orlicí
Nájemné tělocvičen-volejbal dr."A"
12 000,00 Kč
MěÚ Ústí nad Orlicí
Věcné ceny do turnajů - volejbal
5 000,00 Kč
Pardubický kraj
Podpora oddílu volejbalu
10 000,00 Kč
Sokol-Župa Pippichova Údržba tělovýchovných zařízení-střecha,malby
30 000,00 Kč
Sokol-Župa Pippichova Podpora sport pro všechny
700,00 Kč
Sokol-Župa Pippichova Pro sportovní oddíly - volejbal
1 200,00 Kč
Pardubický kraj-mimoř. Všestrannost
10 000,00 Kč
CELKEM
103 900,00 Kč
Výbor vzhledem k dosaženým dotacím nebyl nucen znovu sáhnout k navýšení členských
příspěvků.

Plán
V rámci znovu navrhovaného vyrovnaného hospodaření jsou připraveny akce pro nejbližší
období, vše ovšem záleží na získání dotací, popř. úsporu prostředků:

A: Podlaha sálu sokolovny
Na minulé valné hromadě byla prezentována představa opravy podlahy sálu tělocvičny
spočívající ve výměně poškozené části prkenného podkladu, obroušení stávající podlahy a
provedení kvalitního nového prolakování.
Na základě rozhodutí výboru jsme požádali o poskytnutí dotace ze zdrojů Města Ústí nad
Orlicí, Kraje Pardubice a Župy Pippichovy. Doposud nebylo o těchto dotacích rozhodnuto.
Pokud dojde k kladnému vyřízení, pak proběhne oprava v letních měsících.
B: Výborem byl schválen plán běžných oprav - prakticky všechny nemohly plánované v
loňském roce nemohly proběhnout z důvodu nedostatku finančních prostředků.
1. Oprava podlahy sálu tělocvičny
2. Oprava hromosvodů
3. "Kopility" v tělocvičně
4. Oprava podlahy hospody
5. Oprava radiátorů na jevišti
6. Malování šaten a chodby
Bylo splněno - oprava hospody, drobné opravy nářadní a dokoupení.
C: Dotace - žádosti
Poskytovatel
MěÚ Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj
Pardubický kraj
Sokol-Župa Pippichova
Sokol-Župa Pippichova
Sokol-Župa Pippichova
Pardubický kraj
CELKEM

Titul
Provoz a údržba tělocvičny-plyn,elektr.,voda
Nájemné tělocvičen-volejbal dr."A"
Věcné ceny do turnajů, Novohradská 70
Oprava podlahy tělocvičny
Podpora oddílu volejbalu
Podpora oddílu volejbalu
Údržba tělovýchovných zařízení-podlaha
Podpora sport pro všechny
Pro sportovní oddíly - volejbal
Všestrannost

Dotace
40 000,00 Kč
12 000,00 Kč
10 000,00 Kč
100 000,00 Kč
14 000,00 Kč
125 000,00 Kč
20 000,00 Kč
700,00 Kč
1 200,00 Kč
10 000,00 Kč
332 900,00 Kč

Výbor se zabývá i možným rozšířením sportovišť - multifunkční tréninková plocha.
Ve spolupráci s ing. Mejdrem je připravována akce "Novohradská 70".
Další problematika
Výbor v rámci své činnosti zřídil redakční radu, které se podařilo vydat v průběho
loňského roku 2 čísla "Sokolských ohlasů", byla zřízena nová vývěsní skříňka a zprovozněny
stránky naší TJ, kde se pravidelně zveřejňují zápisy z jednání výboru.
Mimo jmenované dále výbor řešil záležitosti, jako rozvrh hodin, výběry známek, seznamy
klíčů, pronájmy prostor, revize, úklid, daňovou a účetní problematiku, inventarizací, úřední
styk s Župou, výkazy, účast na VH Župy, spolupráce s Osadním výborem apod.
Závěrem bych rád poděkoval za sebe členům výboru za aktivní spolupráci v loňkém roce.
Zároveň patří dík i všem těm členům, kteří se aktivně podílely na činnosti celé TJ. Do
budoucna si přeji pro nás všechny a naši TJ méně starostí s chodem a více radostí ve
sportovním vyžití.

Děkuji za pozornost.
Dne: 3.3.2007
Daniel Rössler

