ZÁPIS č. 02/2009

dne: 3.2.2009

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

Přítomni: Lenka Horníčková (LH), Daniel Rössler (RO), Hana Brodská (BH), Martin Váně
(VA), Pavel Mikulecký (MI), Vlastislav Pirkl (VP), Hana Hanusová (HA)
Omluveni: Dana Motlová (DM), Ondřej Kolář (OK) , Zdeněk Duffek (DU)
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
1. Hospodaření a evidence členů
· Výše příspěvků pro rok 2009 zůstávají stejné:
a) čestné členství
100,- Kč
b) předškoláci
70,- Kč
c) žáci, žákyně, dorost 150,- Kč
d) ženy a hokej
300,- Kč
e) muži
500,- Kč
Za složku fotbal nebyly předány příspěvky a seznam členů. 28.2.
Předat co nejdříve kvůli podkladům pro župu a valné hromadě

VP, VA

Byl schválen návrh na povinné brigádnické hodiny: malování
(balkon, schody, chodba, WC, šatny, jeviště, Havlíček, kopility,
jarní úklid, nátěr plotu od hlavní silnice.
ženy – 2 hodiny
muži, dorost – 5 hodin (mimo čestných členů a pouze členů
hokeje)
Zodpovědné osoby za sledování odpracovaných hodin:
Volejbal – D. Rössler
Fotbal – V. Pirkl
Všestrannost – O. Kolář
Za neodpracované hodiny poplatek 50,- Kč/h.
· Byl projednán návrh na měsíčního zvýšení nájmu. 31.3.
Vzhledem k odmítavému stanovisku p. Kačera, výbor
navrhuje postupovat podle smlouvy (navýšení o inflaci)
· Dotace město Ústí nad Orlicí:
- sportovní aktivity – volejbal
- sportovní aktivity pro volnočinné akce – NH70, turnaje
volejbal, stanování všestrannost
- rozvoj a údržba sportovišť – opravy tělocvična
- nájem sportovišť – volejbal
- ostatní projekty – multifunkční hřiště

RO

Finance – aktuální hotovosti v pokladně 9.000,- Kč a na
běžném účtu 15.500,- Kč
2. Tělocvična
· Ukotvení šplhacích tyčí
· Upevnit basketbalový koš

28.2.

P.Horníček

28.2.

RO

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

2009

RO

· Dokončení evidence klíčů v návaznosti na nový rozvrh.
3.2.2009
Po všech trénincích zkontrolovat pořádek v celém objektu
tělocvičny
2009

HA
všichni

· Návrhy oprav pro letošní rok dle priorit :
- kopility
- hromosvody
- vymalování šaten, sprch, WC ( svépomocí)
3. Sokolské ohlasy
-

další vydání před NH 70

4. Výstavba nového multifunkčního hřiště pro děti a
dospělé
- připravit podklady pro případné schválení dotace
5. NH 70
- proběhla schůze se zástupci fi. Mejdr
- termín: 4.7.2009
- pokračovat
v jednání
(zajištění
stanovení pořadatelského týmu, apod.)

propagace,

6. Valná hromada
- termín: 16.3.2009 v 18:00 hod v Pivnici U Kačera
- projednat s p. Kačerem
- připravit pozvánky s programem
- připravit zprávy za jednotlivé složky
volejbal: Z. Duffek
fotbal: H. Hanusová
všestrannost: L. Horníčková

15.2.
15.2.

RO
RO

16.3.
16.3.
16.3.

7. Ostatní
Karneval: termín 13.3. – uzavření tělocvičny od úterý
10.3.
- Zákaz kouření v prostoru tělocvičny
- Podlepení židlí a stolů v rámci brigádnických hodin
- Sehnat razník
do 13.3.
- Sehnat filc
do 13.3.
do 13.3.
Dětský karneval: termín 15.3.

všichni
všichni
všichni

Termín příštího jednání 2.3.2008 v 18:00
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: H. Brodská
Dne: 3.2.2009

