
ZÁPIS č.  6/2010
z  jednání  VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE dne:21.6.2010

      

Přítomni: Lenka Horníčková (LH), Petr Horníček (PH), Daniel Rössler (RO), Jan Duffek (JD),
Dana Motlová (DM) a Karel Hanus (KH), Martin Váně (MV), Ondřej Kolář (OK)
Nepřítomni: 
Omluveni: Tomáš Fišar (FI), Zdeněk Duffek (ZD), 

Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení TERMÍN ZAJISTÍ

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

Dle telefonické dohody zajistí Martin Váně dovýběr členských
známek na letošní rok nejpozději do 30.6.2010

J.Kačer  doposud   zaplatil  nájemné  do  února  2010  (chybí  3
měsíce).

Finance  – aktuální  hotovost v pokladně  k 21.6.2010  14.831.-
Kč a na běžném účtu 24.673,- Kč.

1.      Tělocvična, hřiště  
    Návrhy oprav pro letošní rok dle priorit : 

- zajistit  dohodu  na  získání  pozemku  od  p.Procházky
(odkup, výměna, zapojení města do jednání), navrhnout
částku, za kterou by se daný pozemek odkoupil)

- hromosvody - vzhledem k finanční náročnosti projektu
bude provedeno etapově  v rámci  brigádnických  hodin.
Tomáš Fišar zajistí  stroj na výkop hromosvodu a také
kalkulaci  na  pásovici.  Provedeno  na  podzim spolu  se
stavbou zdi u p. Dobrouckého. FI: zajistí kalkulaci.

-     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) 

- neohlášené akce v pekle – dochází k nekontrolovanému
pohybu  neidentifikovaných  osob  v prostorách
tělocvičny.  Připraven  koncept  smlouvy,  RO:  rozešle
k odsouhlasení a příp. připomínkám

- úklid  tělocvičny mimo  běžně  stanovené hodiny – týká
se zejména tréninků  a zápasů  jednotlivých  oddílů,  kdy
se v prostorách chodby,  šaten a sprch hromadí nánosy
nečistot. Byl zdůrazněn zákaz vstupu do sprch v obuvi,
její oklepávání, čistění a mytí. 

- zhotovit  ceduli  s nápisem:  „Za  pořádek  v těchto
prostorách  zodpovídá  vždy  osoba  uvedená  v rozvrhu
hodin pro danou složku“.

- vyřešit úklid schodů po fotbale – provozní nepořádek
Umístit vodu k fotbalovému hřišti – hadice s rozstřikem
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- připravit smlouvu na pronájem hřiště – p.Procházka
   

2.      Nejbližší plánované akce :  

NH 70: obsazení stanovišť:
- Kačer: Ondřej Kolář, Hana Hanusová, Zdeněk Duffek +

1, Milan Hanyk
- Brandýs: Irena Rösslerová + 1
- Choceň: Pavla Horníčková + 1
- Cerekvice: Dana Motlová, Jan Duffek
- Polanka: Jan Kroulík
- Vysoké Mýto: Dan Rössler + 1
Sraz pořadatelů v 6:45 u tělocvičny

3.      Ostatní  

 Rekuperace – rekuperační jednotka byla připevněna. Zapojení
a zprovoznění do 3.7.2010

 Do  příštího  roku  zajistit  důkladnější  komunikaci  s o.s.
Havlíček,  aby se tak zamezilo  případné duplicitě  pořádaných
akcí, jak se stalo letos. 

 Příští jednání – po prázdninách, termín se upřesní

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:    29.6.2010


