ZÁPIS č. 3/2010
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne:25.3.2010

Přítomni: Tomáš Fišar (FI), Karel Hanus (HA), Lenka Horníčková (LH), Petr Horníček (PH),
Daniel Rössler (RO), Jan Duffek (JD), Zdeněk Duffek (ZD), Martin Váně (VA),
Omluveni: Dana Motlová (DM), Ondřej Kolář (OK)
Nepřítomni:
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
ZAJISTÍ
Výbor odsouhlasil volbu provedenou po valné hromadě na
funce:
- jednatele - Karel Hanus
- hospodáře - Dana Motlová
- místostarosty - Ondřej Kolář
Výbor odsouhlasil, že schůze budou pravidelně každý
měsíc s letní přestávkou (červenec-srpen).
Zápisy z každého jednání budou vyhotovovány postupně
(abecedně) všemi členy výboru.
Vyslanci a delegáti domluví svou účast na VH Župy!
17.4.
RO,HA,LH
OK
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
400,- Kč
e) muži
700,- Kč
f) hokej
300,- Kč
g) rodiče
100,- Kč
Čestný člen – nevyužívá tělocvičnu,hřiště,sprchy……
O čestném členství rozhoduje výbor.
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 (termíny dle plánu oprav)
• oprava ve sprchách
• stavba protihlukové stěny k domu Dobrouckých
• výkop na hromosvod
Zodpovědné osoby za sledování odpracovaných hodin:
volejbal–D.Rössler,fotbal–K.Hanus,všestrannost–L.Horníčková

Průběžně

RO,HA,LH

26.4.

RO

J.Kačer doposud zaplatil nájemné do konce listopadu.
Finance – aktuální hotovost v pokladně k 25.3.2010 16.455,Kč a na běžném účtu 79.585,- Kč .
Žádosti o dotace na město,župu a Pardubický kraj zatím bez
výsledku - nadále sledovat a podat zprávu.

2. Tělocvična, hřiště
Návrhy oprav pro letošní rok dle priorit :
- střecha - opravy šablon a plechování
- vykácení stromů kolem hřiště
- zajistit chybějící souhlas p.Žatečky a spol.
- hromosvody - vzhledem k finanční náročnosti projektu
bude provedeno etapově v rámci brigádnických hodin.
Zjistit možnost stroje na výkop.
- oprava sprch a WC,oprava odpadů ze sprch - předběžný
rozpočet 10.000Kč za materiál,
- stavba zdi směrem k Dobrouckým (ztracené bednění na
našem pozemku - odsouhlaseno)
- oprava kotlů - dle získané dotace
- pořízení ochranných sítí (3mm na pódium a pod balkon)
- umístění a zprovoznění kompresoru
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4. Ostatní
Rekuperace - žádné nové informace - nadále sledovat
možnosti.

průběžně

RO

Výbor projednal stav žádosti manželů Voleských o prořez
(pokácení) lip na zahradě u Kačera z důvodu stínění a
znečišťování (listí, květy). Výbor je vázán rozhodnutím valné
hromady, která jednohlasně zamítla vykácení stromů. Manželé
Voleský byli informováni o ustavení nového výboru a
stanovisku VH. Vzhledem k ukončení období vegetačního
klidu již není možno zásadně zasáhnout do stromů. Výbor
odsouhlasil prořez suchých větví a důsledné dodržování
pořádku pod stromy a možnosti průchodu po chodníku.
Manželé Voleský si celou záležitost promyslí a připraví svůj
návrh nejpozději do příštího období vegetačního klidu.

Průběžně

RO

Výbor projednal neúnosný stav "grilování" na zahradě. M.Váně
bude požádán o svou přestavu dalšího fungování - bude
předloženo na příští jednání výboru.

26.4.

FI,HA

26.4.

VA

3. Nejbližší plánované akce :
- oddíl fotbalu doplatí nájemné za ples a Metaxu
- NH70 - příští týden je připravena schůzka s ing.
M.Mejdrem. Patronem NH70 - Lenka Horníčková.
Připravit postup přípravy akce, personální zajištění.
- Sokolení 2010 s Generali - patronem se stal J.Duffek.
Připravit postup přípravy akce, personální zajištění.

Výbor jednal o možném řešení pronajatého části fotbalového
hřiště od p.Procházky:
Oslovit p.Procházku a zeptat se na případnou možnost prodeje

Příští jednání - pondělí 26.4. od 18.00 hodin v Sokolovně.
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: Daniel Rössler
Dne:
25.3.2010

