ZÁPIS č. 5/2008

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 23.6.2008

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

31.8.2008

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 23.6.2008 hotovosti v pokladně 8.613,- Kč a
na běžném účtu 61.269,55 Kč
Výbor projednával povinnost členů starších 18-ti let
brigádnických hodin v rozsahu cca 5 hodin/rok 2009 z důvodu
narůstající potřeby prací svépomocí.
Připravit názor na povinnost odpracování brigádnických hodin,
nebo úhradu vyššího členského příspěvku pro rok 2009.
9.9.2008

všichni

2. Tělocvična
Ukotvení šplhacích tyčí zajistí Petr Horníček

20.7.2008

HO

Vyřadit 1x stará švédská bedna

31.8.2008

FI

Upevnit basketbalový koš

31.8.2008

FI

Revize hromosvodu je naplánována do konce roku – zajistit 31.12.2008
svépomocí opravu a přípravu hromosvodu
31.12.2008
Pronájem antukového hřiště:
- zajistit montáž mříže se zámkem
- zajištění nářadí pro úklid a kropení

RO
všichni

30.6.2008
30.6.2008

HA
RO

Do stanoveného termínu zašlou všechny složky požadavky 31.8.2008
příp. návrhy změn na Rozvrh hodin v tělocvičně pro cvičební
rok 2008-2009 na e-mail: rossler@vubas.cz
Na příštím výboru bude Rozvrh hodin schválen a vyvěšen.
9.9.2008

RO

3. Podlaha
Termíny rekonstrukce:
- červen 2008
salonek
- červenec 2008 tělocvična
- srpen 2008
hospoda (dle financí)

všichni

Termíny rekonstrukce tělocvičny:
7. – 11.7.
fa Turek – vyrovnání podlahy
11. – 20.7.
broušení podlahy
21. – 25.7.
lakování
V termínu do 20.7. se stanoví termín lajnování

20.7.2008

Úkol pro všechny složky: nahlásit dobrovolníky na broušení
podlahy v tělocvičně na e-mail: rossler@vubas.cz
Počet hodin na broušení je odhadnut dodavatelskou firmou na
70! Je třeba nahlásit dvojici, která bude společně pracovat.
5.7.2008
Finance:
- Pardubický kraj
- město Ústí nad Orlicí
- Župa Pippichova
- vlastní zdroje

RO

všichni

70.000,- Kč
57.000,- Kč
telefonicky přislíbeno 25.000,- Kč
cca 30.000,- Kč

Plánovaná investice cca 180.000,- Kč (dle nabídky 210.000,-)
30.6.2008

RO

4. Novohradská 70.
Sraz organizátorů dne 5.7.2008 v 7:15 hod před hospodou u 30.6.2008
Kačera. Podklady organizátorům budou rozeslány mailem.

RO

Zajistit smlouvu s Župou Pippichovou

Promyslet umožnění startu osobám mladším 12-ti let bez 5.7.2008
doprovodu osoby starší 18-ti let

všichni

5. Sokolské ohlasy
Připravit návrh Sokolských ohlasů č. 3. Termín vydání do
3.7.2008. Zkrácená verze cca 2x A4
Náplň:
- úvod
27.6.2008
- výsledky jednotlivých soutěží
27.6.2008
- třídenní soustředění všestrannosti
27.6.2008
- hledání cvičitelů
27.6.2008
- pozvánka Novohradská 70.
27.6.2008
- cvičení s dětmi
27.6.2008
- pronájem tenisového kurtu
27.6.2008

RO
DU, LK
ZS
OK
RO
OK
OK

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 9.9.2008 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 : Ondřej Kolář
Dne: 24.6.2008

