ZÁPIS č. 3/2008
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 8.4.2008

Přítomni: Lenka Horníčková (HL), Daniel Rössler (RO), Ondřej Kolář (OK), (DM), Zdeněk
Duffek (DU), Hana Brodská (BH), Hana Hanusová (HA), Martin Váně (VA) Pavel
Mikulecký (MI), Vlastimil Pirkl (VP)
Omluveni: Dana Motlová
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
1. Hospodaření a evidence členů
Uhradit a dodat seznam členů za složku fotbal – částečná
úhrada – doplnit žáky
Doplnit známky do průkazek

29.4.2008

HA,BH

27.5.

KO

Předat aktuální kompletní seznamy
do vyřízení

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
Příspěvky na rok 2009 budou vybrány do 31.12. 2008 včetně
seznamů o úhradách
Finance – stav hotovosti a na běžném účtu činí k dnešnímu
dni 40000 Kč.
2. Dotace
Vyúčtování dotačních projektů poskytnutých v roce 2007
proběhlo ve stanovených termínech.
Grantové programy 2008 pro naší TJ:
1. Župa Pippichova Pardubice – napsána žádost o 20000 Kč- do příští
schůze
dosud bez odpovědi¨
-podána nová žádost na vybavení tělocvičen ve výši 23000 výboru
Kč
2. Městský úřad Ústí nad Orlicí - podány přihlášky:
a) Oprava a údržba sportovišť - projekt "Oprava podlahy v
27.5.
tělocvičně" - dotace ve výši 100 tis., projekt "Provoz a
údržba tělocvičny" - dotace ve výši 40 tis. Kč. – bylo
27.5.
přiděleno 57000 kč
b) Nájemné sportovišť - projekt "Pronájem tělocvičny pro
30.6.
volejbal - družsvo A" - dotace ve výši 12 tis.Kč.- bylo
přiděleno 10000 kč
c) Sportovní akce - projekt "Ceny do volejbalových turnajů a
ceny do Novohradské 70" - dotace ve výši 10 tis. Kč – bylo
přiděleno 5000 kč
27.5.
3. Kraj Pardubice – podána přihláška na tyto granty:
27.5.
a) Opravy sportovišť - projekt "Oprava podlahy v tělocvičně"27.5.
dotace ve výši 125 tis.Kč – bylo přiděleno 70000 kč
b) Podpora výkonnostního sportu - projekt "Podpora
volejbalového družstva"- dotace ve výši 14 tis. Kč – nebyla
ihned
přidělena
c) Podpora sportu pro všechny - projekt "Materiální pomoc

odboru všestrannosti" - dotace ve výši 10 tis. Kč – bylo
přiděleno 10000 kč
Do příštího jednání promyslet případnou formu realizace
navrhovaného víceúčelového hřiště, případně oslovení
zájmových skupin (tenis, volejbal, fotbal, apod.).
Oslovit případné zájemce o spoluúčasti na projektu s cílem
založit pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých
složek TJ, která bude garantem projektu výstavby
víceúčelového hřiště.
3. Tělocvična
Zajistit ukotvení šplhacích tyčí, zakoupit lano
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)
Návrh zhotovení sítí před kopility v tělocvičně prozatím výbor
odložil do okamžiku získání dalších finančních prostředků,
nejpozději do další cvičební sezóny 2008-2009.
Zjistit, kolik je v oběhu klíčů od hlavních dveří
Zajistit kopii klíčů od kuchyňky a Havlíčka
Vydat kompletní seznam klíčů
Výbor byl seznámen se stavem dotací (viz. výše) na opravu
podlahy v tělocvičně. Byla předložena nabídka od dvou firem
(Turek, Lusk), bude oslovena ještě firma Lazák a všechny
nabídky budou zaslány členům výboru k vyjádření.
Duben – obsazení tělocvičny mimo rozvrh:
Od dubna je blokován v tělocvičně termín sobota 17-19h pro
fotbal UOTEX, klíče pro vstup zajišťuje Petr Horníček. Výbor
se usnesl, že nájemné za užívání tělocvičny pro nečleny sokola
bude pro rok 2008 100 kč/h a 120 kč/h při použití sprchy.
V průběhu dubna se uskuteční na fotbalovém hřišti zápasy
týmu Ústí nad Orlicí B, které nemá v současnosti vlastní
hřiště. Náklady s tímto spojené hradí a provoz zajistí FK.

Všichni

27.5.
OK,RO
FI
27.5.

RO

RO
DU
RO
27.5.

RO

27.5.

FI,
RO

Sprchy – dle zhotoveného návrhu pana Matyse proběhne
oprava sprch v několika fázích. V 1. fázi proběhne výměna
směšovacího ventilu a proběhne vyčištění sprchových ventilů.
Po zhodnocení funkčnosti budou přijata další opatření
Probačení a mediační služba nabízí plnění výkonu trestu
obecně prospěšných prací - výbor rozhodl vyhovět žádosti. Do
příště každý promyslí náplň práce v rozsahu cca 150 hodin.

Všichni

ihned

Fungování a provozování půjčování antukového hřiště
Půjčování klíčů bude zajišťovat hospodský Kačer. Do příštího
jednání výboru členové rozmyslí cenu pronájmu. Koště a
hrabla na úklid hřiště budou umístěny v prostorách
tělocvičny pod schody,současně bude pro tyto účely
namontována mříž se zámkem.

všichni
HA,RO
(mříž)

27.5.
Redakční
rada

4. Ohlasy
Další „Sokolské ohlasy“ budou vydány do letních prázdnin.
Návrh obsahu připraví redakční rada pro příští jednání
výboru.

-

5.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.

6. Novohradská 70 – 5.7.2008
8.4. proběhla schůze s panem Mejdrem. Byl domluven postup
pro propagaci a organizaci Novohradské ´70´.
Zaslat plakát do Župního zpravodaje.

ihned
všichni

RO

7. Valná hromada
Na valné hromadě uskutečněné v 18.00 hod., pondělí
3.3.2008 byli zvoleni noví dva zástupci za složku fotbal –
Martin Váně (člen výboru) a Vlastimil Pirkl (vzdělavatel)
všichni
8. Ostatní
Rozmyslet využití nabídky pracovní pomoci v rámci plnění
trestu obecně prospěšných prací v rozsahu 300 hodin
Výkazy pro Župu:
- základní údaje celkové s rod. čísly - odevzdány
- statistické výkazy vzdělavatelského sboru- odevzdány
- účetní výkazy- odevzdány
- odebrání spolkových (členských) známek-odebrány
- zaslat zprávu volejbalu do Župního zpravodaje

DU

HL
Cvičení s dětmi (1-3 roky)
Připravit propagaci a předváděcí hodinu
Začátek cvičení – září 2008
Termín příštího jednání 27.5.2008 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 : Zdeněk Duffek
Dne: 17.4. 2008

