ZÁPIS č. 7/2008

dne: 9.9.2008

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

Přítomni: Lenka Horníčková (LH), Daniel Rössler (RO), Pavel Mikulecký (MI), Hana
Hanusová (HA), Hana Brodská (BH), Zdeněk Duffek (DU), Ondřej Kolář (OK) Vlastislav
Pirkl (VP)
Omluveni: Dana Motlová (DM)
Nepřítomni. Martin Váně (VA), Tomáš Fišar (FI)
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
1. Hospodaření a evidence členů
• Návrhy na zvýšení příspěvků pro rok 2009

3.11.2008

• Příprava rozpočtu pro příští rok ( zejména s ohledem na 3.11.2008
zvyšování cen za media )
• Připravit požadavky na nákup nářadí pro jednotlivé 3.11.2008
složky
Finance – stav k 6.10.2008v hotovosti v pokladně 14.500,- Kč
a na běžném účtu 1450,- Kč
2. Tělocvična
• Ukotvení šplhacích tyčí zajistí Petr Horníček

Všechny
složky
RO

Všichni

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
3.11.2008
rozvrh.

LH, HA

• Návrhy oprav pro příští rok : vymalování šaten, sprch,
WC ( svépomocí ), zakrytí a zateplení kopilitů, oprava
hromosvodů a jejich následná revize
• Proběhla revize nářadí, revizní technik upozornil na
nutnost upevňování přenosných branek na hřišti
z bezpečnostních důvodů – informovat složku fotbal

ihned

HA

• Při pořádání mimosportovních aktivit v tělocvičně
nutno vyvinout maximální úsilí v ochraně nové podlahy
před poškozením ( zákaz kouření na sále, podlepení
židlí a stolů nebo zajištění ochranného koberce )
3. Podlaha
• Zajistit přechodovou lištu mezi vstupními dveřmi a 3.11.2008
sálem, připevnit dva prahy
• Podlaha je protiskluzová s atestem, v případě zjištění
závad ihned nahlásit – je v záruce
• Výbor navrhuje prošetření bezpečnosti revizním 3.11.2008
technikem na nově zvoleném umístění žebřin (pod
balkonem po obou stranách vstupních dveří)

RO

Všichni

RO

Do příštího jednání výboru možno vznést proti nově 3.11.2008
zvolenému umístění odůvodněné námitky.
Hospoda
• Zajistit firmu Turek pro změření vlhkosti podlahy a 30.11. 08
případně nalepení lina
•

Všichni

RO

Ve spolupráci s p. Kačerem byl vybrán dezén linolea.
Při výběru byl vyšší důraz kladen na kvalitu linolea
( zejména na výšku ošlapné vrstvy)

4. Novohradská 70.
• Výbor se schválil pro druhý ročník této akce podtitul
„ Memoriál Františka Mejdra „ Zavedený název
Novohradská 70. zůstává v platnosti..
5. Sokolské ohlasy
Další vydání před Vánocemi.
RR připraví návrh obsahu.

30.11.08

RR

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
Navržený realizační tým : Fišar Tomáš, Rossler
Daniel, Roušavý Jiří, Duffek Jan, Horníček Petr,
Váně Martin
Do příštího jednání navrhnout další kandidáty

7. Smlouva s FK
• Na základě platných norem sepsat novou složku s FK
Kerhartice o pronájmu fotbalového hřiště za 1 Kč ročně 3.11.08
a současně o pronájmu plochy k reklamě na budově TJ
Sokol taktéž ve výši 1 Kč ročně. Finance takto získané
by měly být použity k údržbě hřiště a na podporu
mládeže.
• Současně se výbor usnesl, že další zveřejňovaní reklam
na budově tělocvičny nebude schvalovat. Případné
reklamní tabule budou umisťovány na plot.

Všichni

RO, HA,
HB

8. Finance
Nepříznivý výhled financování do konce roku stále trvá
(z důvody oprav podlah deficit cca ve výši 10.000 Kč),
probíhají jednání s případnými sponzory
Termín příštího jednání 3.11.2008 v 19:00
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.
Zapsala HA 7.10.2008

