ZÁPIS č. 09/2009
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne:19.10.2009

Přítomni: Lenka Horníčková (LH), Daniel Rössler (RO), Dana Motlová (DM), Zdeněk Duffek
(DU), Hana Hanusová(HA), Ondřej Kolář (OK), Martin Váně (VA), Pavel Mikulecký (MI),
Vlastislav Pirkl (VP)
Nepřítomni: Hana Brodská (HB)
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
1. Hospodaření a evidence členů
· Výše příspěvků pro rok 2010:
a) čestné členství
100,- Kč
b) předškoláci
100,- Kč
c) žáci, žákyně, dorost 200,- Kč
d) ženy a hokej
400,- Kč
e) muži
700,- Kč
f) hokej
300,- Kč
g) rodiče
100,- Kč
Přes výhrady některých členů výboru (DU) byla výše
stanovených příspěvků na rok 2010 jednomyslně schválena.
Příspěvky na rok 2010 vyberou jednotlivé složky do konce
kalendářního roku 2009.
Brigádnické hodiny zůstanou zachovány minimálně ještě
v příštím roce (2010). Systém plnění zůstává stejný:
ženy – 2 hodiny
muži, dorost – 5 hodin (mimo čestných členů a pouze členů
hokeje) Za neodpracované hodiny poplatek 50,- Kč/h. (Bude
vybírán za uplynulý kalendářní rok společně s výběrem
členských příspěvků na rok příští).
Do odpracovaných hodin se započítává i úprava hříště.

31.12.09

všichni

24.11.

všichni

RO

Zodpovědné osoby za sledování odpracovaných hodin
(volejbal – D. Rössler, fotbal – H. Hanusová, všestrannost – L.
Horníčková) připraví aktuální průběžný seznam doposud
odpracovaných hodin

24.11.

HA
LH

Zásuvky a vypínače nakoupeny – instalace (J. Sochor)

24.11.

RO

J.Kačer doposud nezaplatil nájem za červenec, srpen, září ani
zálohy na plyn, které musely být zaplaceny z peněz Sokola
Kerhratice. Výbor navrhnul uplatnění penále z prodlení dle
platné nájemní smlouvy.

24.11.

RO

.
2009/2010

RO

Finance – aktuální hotovost v pokladně k 19.10.2009 484,- Kč
a na běžném účtu 28.234,- Kč
2. Tělocvična
· Oprava a následná revize hromosvodu – bude
provedena etapově v rámci brigádnických hodin
Návrhy oprav pro letošní rok dle priorit :
- kopility - bude provedeno v rámci brigádnických hodin

-

(vyhlášení brigády do 24.11. na webových stránkách
24.11.
sokola – http://www.usti.cz/sport/Kerhartice/
aktuality)
hromosvody -Vzhledem k finanční náročnosti projektu 2009/2010
bude provedeno etapově v rámci brigádnických hodin.

všichni

RO
RO

-

oprava sprch a WC,oprava odpadů ze sprch – Počítá se 2009/2010
s uplatněním grantových programů vypsaných na příští
rok od města.

RO

-

umytí oken (6ks) – výbor navrhnul odměnu za umytí
(100Kč / ks)

24.11.

-

do Havlíčka zatéká. Zjistit kudy. (za deště).

24.11.

DU, DM

-

případné připomínky na vytápění tělocvičny mohou být
směřovány na D. Rösslera

31.10.

všichni,
OK

3. Sokolské ohlasy
- vydání do konce listopadu, příspěvky zasílat Ondrovi do
konce října.

4. Nejbližší plánované akce :
.
Mikulášská zábava – 5.12. 2009 (SOKOL) – infolist + žádost
na město.
Volejbalový ples – 8.1. 2010 (volejbal)
5. Ostatní
- po generálním úklidu tělocvičny a šaten prováděn 2x
týdně paní Janou Váňovou. Stanovena zkušební doba
od poloviny září do konce roku 2009 s měsíčním platem
1200,- - konstatování výboru o znatelném zlepšení
uklízených prostor.
- rozvrh hodin - bude vyvěšen – zajistit nástěnku
- dotace na multifunkční hříště – aktuálně žádáme o 3.7
mil. Kč.

24.11.

RO

- připravit žádost o povolení ke kácení topolů za hřištěm
+ oslovit majitele pozemku.

24.11.

RO,
všichni

24.11.

VA

- nákup kompresoru ½ sokol ½ fotbal
Termín příštího jednání 24.11. 2009 v 18:30

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: Pavel Mikulecký
Dne: 19.10.2009

