ZÁPIS č. 4/2008
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 27.5.2008

Přítomni: Lenka Horníčková (LH), Daniel Rössler (RO), Ondřej Kolář (OK), Dana Motlová
(DM), Hana Brodská (BH), Tomáš Fišar (FI)
Omluveni: Hana Hanusová (HA), Zdeněk Duffek (DU), Martin Váně (VA), Pavel Mikulecký
(MI)
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
1. Hospodaření a evidence členů
Uhradit a dodat seznam členů za složku fotbal – doplnit žáky

23.6.2008

FI

Výše členských příspěvků:
- čestné členství 100,- Kč
- předškoláci
70,- Kč
- žáci, žákyně
150,- Kč
- ženy a hokej
300,- Kč
- muži
500,- Kč
Finance – stav k 31.5.2008 hotovosti v pokladně 10.313,- Kč a
na běžném účtu 49.073,55 Kč
2. Tělocvična
Ukotvení šplhacích tyčí zajistí Petr Horníček

23.6.2008

Vyřadit 1x stará švédská bedna

23.6.2008

FI

Upevnit basketbalový koš

23.6.2008

FI

15.6.2008

RO,HA

Revize hromosvodu je naplánována na první polovinu roku –
zajistit svépomocí opravu a přípravu hromosvodu
Na základě jmenného seznamu vlastníků klíčů od Sokolovny
byl vznesen dotaz na FAB kolik klíčů bylo oficiálně vyrobeno.
Počet nesouhlasí o 20 klíčů. Výbor rozhodl, že pro tuto chvíli
neproběhne výměna stávajících zámků (investice cca 5.000,Kč)
Sprchy – Tomáš Fišar provedl výměnu filtru (investice cca
1.200,- Kč)
Fungování a provozování antukového hřiště:
- pujčování klíčů bude zajišťovat p. Kačer
- cena pronájmu: 50 Kč/hod
- využití tenis, volejbal a nohejbal
- koště, hrablo, síť bude umístěno pod schody
Zajistit montáž mříže se zámkem
3. Podlaha
V měsíci dubnu 2008 proběhlo výběrové řízení na opravu
podlahy v tělocvičně a hospodě. Byly osloveny tři firmy Lubomír Lusk – PODLAHY Ústí nad Orlicí, Podlahy Turek
Lanškroun a Jiří Lazák Ústí nad Orlicí. Výbor vybral jako

dodavatele této rekonstrukce firmu Podlahy Turek Lanškroun.
Termíny rekonstrukce:
- červen 2008
salonek
- červenec 2008 tělocvična
- srpen 2008
hospoda (dle financí)
Finance:
- Pardubický kraj
- město Ústí nad Orlicí
- Župa Pippichova
- vlastní zdroje

70.000,- Kč
57.000,- Kč
odhad cca 15.000,- Kč
cca 30.000,- Kč

Plánovaná investice cca 180.000,- Kč (dle nabídky 210.000,-)
4. Novohradská 70.
Proběhne schůzka účastníků Novohradské 70. – rozdělení
stanovišť, organizace, … Do 17.6.2008 bude e-mailem
upřesněn termín.
5. Sokolské ohlasy
Připravit návrh Sokolských ohlasů č. 3. Termín vydání do 23.6.2008
prázdnin. Zkrácená verze cca 2x A4
Náplň:
- výsledky jednotlivých soutěží
- třídenní soustředění všestrannosti
- hledání cvičitelky
- pozvánka Novohradská 70.
- cvičení s dětmi

RR

6. Cvičení s dětmi (1 – 3 roky)
Připravit propagaci (plakát, Sokolské ohlasy) a předváděcí 30.6.2008
hodinu
Začátek cvičení září 2008

LH

Termín příštího jednání 23.6.2008 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 : Lenka Horníčková
Dne: 27.5.2008

