ZÁPIS č. 03/2009

dne: 2.3.2009

z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

Přítomni: Lenka Horníčková (LH), Daniel Rössler (RO), Vlastislav Pirkl (VP), Hana
Hanusová (HA)Dana Motlová (DM),Ondřej Kolář (OK)
Omluveni: Hana Brodská (BH),Pavel Mikulecký (MI),Zdeněk Dufek (DU)
Neomluveni:Martin Váně (VA)
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
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)
· Z důvodu výrazného navýšení nákladů na plyn
promyslet návrh navýšení členských příspěvků pro rok
2010

6.4.

všichni

31.3.

P.Horníček

31.3.

RO

průběžně

Všichni

· Oprava a následná revize hromosvodu.

2009

RO

· Koupit a namontovat věšáky.

31.3.

HA

· Zajistit opravu kliky a zámku na dámské toaletě.

31.3.

RO

Zodpovědné osoby za sledování odpracovaných hodin:
volejbal – D. Rössler, fotbal – M.Váně, všestrannost – O. Kolář
Za neodpracované hodiny poplatek 50,- Kč/h.
· Nájem hospody navýšen o inflaci .
Finance – aktuální hotovosti v pokladně 7,722,- Kč a na
běžném účtu 15.117,87 Kč
2. Tělocvična
· Ukotvení šplhacích tyčí
· Upevnit basketbalový koš
· Kontrola pořádku po všech cvičeních a trénincích.

Návrhy oprav pro letošní rok dle priorit :
- zateplení stropu tělocvičny
- kopility
- hromosvody
- oprava sprch a WC
- vymalování šaten, sprch, WC ( svépomocí)
3. Sokolské ohlasy
-

další vydání před NH 70
30.6.

red.rada

4. Výstavba nového multifunkčního hřiště pro děti a
dospělé
- připravit podklady pro případné schválení dotace
30.4.
5. NH 70
- proběhla schůze s Mejdrovými
- termín: 4.7.2009 od 8,00 do 18,00 hod.
průběžně
- pokračovat
v jednání
(zajištění
propagace,
stanovení pořadatelského týmu, apod.)
- zajistit trička,razítka
6. Valná hromada
- termín: 16.3.2009 v 18:00 hod v Pivnici U Kačera
- připravit hodnocení roku
- připravit zprávu hospodaření a rozpočet 2009
- vyvěsit a rozdat pozvánky
- jednací řád (volby komisí
- mandátová (H.Hanusová, D.Motlová, L.Horníčková)
- návrhová (O.Kolář, H.Brodská, P.Mikulecký)
- připravit zprávy za jednotlivé složky
volejbal: Z. Duffek
fotbal: H. Hanusová
všestrannost: L. Horníčková
7. Ostatní
- pronájem tělocvičny na karneval : 1600,-kč
- zajistit podložky na židle a stoly
- sehnat razník
- připravit brigádu na 10.3.

16.3.

RO

RO

RO
DM
RO,všichni

DU
HA
LH

10.3.

RO,HA,LH
MI
HA

Dětský karneval : 22.3.2009

Termín příštího jednání 6.4.2008 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.
Zapsal: V.Pirkl

