ZÁPIS č. 6/2008

dne: 9.9.2008

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

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

6.10.2008

FI
VA

Výše členských příspěvků 2008:
- čestné členství 100,- Kč
- předškoláci
70,- Kč
- žáci, žákyně
150,- Kč
- ženy a hokej
300,- Kč
- muži
500,- Kč
Finance – stav k 9.9.2008 hotovosti v pokladně 12.540,- Kč a
na běžném účtu 8.670,- Kč
2. Tělocvična
Ukotvení šplhacích tyčí zajistí Petr Horníček

15.10.

Upevnit basketbalový koš

15.10.

FI

Oprava a následná revize hromosvodu se přesouvá na příští rok
z důvodu nedostatku financí.
2009

RO

Návrh na změnu vlastnictví klíčů v návaznosti na nový rozvrh.

LH

3. Podlaha
Tělocvična dokončena.
- vymalovat za radiátory, opravit kryty, prahy
- připevnit žebřiny

26.9.
15.10.

RO
OK

6.10.

RR

Hospoda
-

dokončené betony
položení lina je závislé na schnutí betonu (dle
norem může být max vlhkost 3%)
Celkové náklady 178 688,-Kč
4. Novohradská 70.
Výbor se dohodl na pokračování akce i v dalším roce. O dalších
podrobnostech se bude jednat.
5. Sokolské ohlasy
Další vydání před Vánocemi.
RR připraví návrh obsahu.

6. Výstavba nového multifunkčního hřiště pro děti a
dospělé
-

výbor projednal návrh na uspořádání a umístění
hřiště.
dotaci je možné získat do roku 2012
výbor schválil další pokračování přípravných prací,
projednání technických parametrů a financí
do příště je třeba připravit realizační tým složený ze
zástupců složky fotbalu, volejbalu a všestrannosti

6.10.

všichni

7. Finance
- byl proveden výhled financí do konce roku, který z
důvodu financování podlahy prozatím vychází
nepříznivě nad předpokládané příjmy cca 10 tis.Kč.
- výbor projednal možnosti dalšího posílení příjmů ze
zdrojů sponzorů a reklamy. Pro úspěšnost je třeba
poskytnout protislužby (inzerce na akcích NH70, v
Ohlasech, ve skříňce, na plotech apod.)
Zajistit smlouvu s Župou Pippichovou . SPLNĚNO.
- peníze nejsou zatím na účtě.

Termín příštího jednání 6.10.2008
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 : PM
Dne: 9.9.2008

