ZÁPIS č. 2/2010
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne:15.2.2010

Přítomni: Lenka Horníčková (LH), Daniel Rössler (RO), Dana Motlová (DM), Zdeněk Duffek
(DU), Hana Hanusová(HA), Martin Váně (VA), Ondřej Kolář (OK), Vlastislav Pirkl (VP)
Nepřítomni: Pavel Mikulecký (MI), Hana Brodská(HB),
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
1. Hospodaření a evidence členů
• Výše příspěvků pro rok 2010:

TERMÍN

ZAJISTÍ

a) čestné členství
100,- Kč
b) předškoláci
100,- Kč
c) žáci, žákyně, dorost 200,- Kč
d) ženy
400,- Kč
e) muži
700,- Kč
f) hokej
300,- Kč
g) rodiče
100,- Kč
Všichni

Čestný člen – nevyužívá tělocvičnu,hřiště,sprchy……
O čestném členství rozhoduje výbor.
Připravit seznam neplatících členů a vyvěsit ho.

28.2.10

LH

30.6.

VA

Průběžně

RO, LH,
HA

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 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.
Připravované brigády
• oprava ve sprchách práce brigádnickými hodinami.
• stavba protihlukové stěny k domu Dobrouckých
• vymalování podia, výkop na hromosvod (jaro-léto
2010)
Zodpovědné osoby za sledování odpracovaných hodin:
volejbal – D. Rössler, fotbal – H. Hanusová, všestrannost – L.
Horníčková
J.Kačer doposud zaplatil nájemné do konce října
Finance – aktuální hotovost v pokladně k 15.2.2010 15.556,Kč a na běžném účtu 50.042,- Kč .
Podány žádosti o dotace na město,župu a Pardubický kraj.
Připravit a rozeslat rozpočet na rok 2010.
2. Tělocvična
• Oprava a následná revize hromosvodu – bude
provedena etapově v rámci brigádnických hodin

RO
28.2.10
2010

RO

Návrhy oprav pro letošní rok dle priorit :
- hromosvody - vzhledem k finanční náročnosti projektu
bude provedeno etapově v rámci brigádnických hodin.
- oprava sprch a WC,oprava odpadů ze sprch - předběžný
rozpočet 10.000Kč za materiál,
- do Havlíčka zatéká. Zjistit
- případné připomínky na vytápění tělocvičny mohou být
směřovány na D. Rösslera

LH

3. Nejbližší plánované akce :
- Metaxa – 20.3.2010 (dojednat organizaci!)
4. Ostatní
připravit žádost o povolení ke kácení topolů za hřištěm +
oslovit majitele pozemku ( p. Žatečka)
realizovat pokácení topolů
umístění a zprovoznění kompresoru
nákup sítě na podium – 7x8m síla 2mm 69Kč/m2…..2 415 Kč
síla 3 mm 130Kč/m2…4 550 Kč
realizovat ihned po získání dotace

HA,RO
splněno
okamžitě
31.3.2010
28.2.2010

Rekuperace - byly podány nové informace na zkušební provoz
rekuperační jednotky v restauraci u Kačera firmou 2VV. Další
jednání budou probíhat po cenové a realizační nabídce.
Současný stav vzduchu v restauraci je neúnosný.

RO
VA
VA
VA
všichni

RO

Jednání výboru se zúčastnili p. Voleský s žádostí o prořez
(pokácení) lip na zahradě u Kačera z důvodu stínění a
znečišťování (listí, květy). Na Valné hromadě bude přednesen
tento návrh k diskusi. Nový výbor připraví návrh řešení na
základě jednání s MÚ a manžely Voleskými.

2010

nový výbor

Jednání výboru se zúčastnil p. Dobroucký s žádostí o
vybudování „hlukové“ stěny mezi jeho pozemkem a zahradou u
Kačera. Ze strany výboru nabídnuta varianta tzv. ztraceného
bednění. Ze strany p. Dobrouckého nabídnuta finanční pomoc,
realizace formou brigádnických hodin.

2010

nový výbor

5. Valná hromada
Termín: 15.3. v 18:30 u Kačera
Složení nového výboru 3x všestrannost,3x volejbal,3xfotbal +
starosta.
Připravit kontrolní komisi – 1 člen za každou složku
kandidátní komisi- 3x za každou složku
Podklady pro valnou hromadu.

DU,LH,HA

RO

Termín příštího jednání stanoví nově složený výbor na
Valné hromadě.
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: Ondřej Kolář
Dne:
24.2.2010

