ZÁPIS č. 7/2010
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne:30.8.2010

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

TERMÍN

ZAJISTÍ

Bude
stanove do
druhé
poloviny
října

MV,RO,FI

1. Brigády
•
•
•
-

stavba protihlukové stěny k domu Dobrouckých
odpovídá M.Váně
připravit termín na cca polovinu října
zajistit podmínky na podkop (vč. výkopu pro
hromosvod)
materiál - bloky (cca 400 ks á 42,-), drát, beton
výkop na hromosvod
odpovídá D.Rössler
termín na cca polovinu října
zajistit zemnící pásovici
sprchy
dokončit opravu podlahy - obklad pod umyvadly a
vyčištění sprchových hlavic a kohoutů
prořez lip
byl dohodnut prořez vlastními silami
pronájem plošiny + vlastní prořez
termín musí odpovídat době vegetačního klidu 2010-11

Bude
stanove do
druhé
poloviny
října
30.9.

MV

31.3.2011

RO

Dle dohody výboru dojde k navýšení členských
příspěvků takto:
a) čestné členství
100,- Kč
b) předškoláci
100,- Kč
c) žáci, žákyně
200,- Kč
d) dorost (15-17 let) 300,- Kč
e) ženy
500,- Kč
f) muži
900,- Kč
g) hokej
300,- Kč
h) rodiče
100,- Kč
Brigádnické hodiny jsou pro příští rok řešeny tak, že dojde k
úhradě těm členům, kteří se brigád skutečně zúčastní. Brigády
budou hlášeny předem a dojde k jejich kontrole.

31.12.2011

Všichni

Dle dohody zajistí Martin Váně dovýběr členských známek na
letošní rok nejpozději do 10.9.2010

10.9.

MV

•
-

RO
PH

2. Členské známky 2011

3. Finance
J.Kačer doposud zaplatil nájemné do dubna 2010 (chybí 3
měsíce).
Finance – aktuální hotovost v pokladně k 21.6.2010 332.- Kč a

na běžném účtu 82.747,12 Kč.
4. Ostatní
- zajistit dohodu na získání pozemku od p.Procházky
(odkup, výměna, zapojení města do jednání), navrhnout
částku, za kterou by se daný pozemek odkoupil)
- 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. Běžný úklid (2x týdně)
bude zahájen v neděli 5.9.).
- zhotovit ceduli s nápisem: „Za pořádek v těchto
prostorách zodpovídá vždy osoba uvedená v rozvrhu
hodin pro danou složku“.
- umístit vodu k fotbalovému hřišti – hadice s rozstřikem
- do příštího roku zajistit důkladnější komunikaci s o.s.
Havlíček, aby se tak zamezilo případné duplicitě
pořádaných akcí, jak se stalo letos.
- Rozvrh hodin 2010-11 - byl předběžně stanoven rozvrh
- připravit a rozeslat všem členům výboru - zajistit
odsouhlasení
- zajistit nový sešit na opravy - dochází ke škodám a je
nutno zainteresovat vedoucí na které bude vyvinut tlak
při zajištění bezpečnosti v tělocvičně. Seznam
vedoucích s telefonními čísly bude rozeslán všem
členům výboru

21.9.

RO,KH

průběžně

Všichni

21.9.

LH

21.9.

RO

21.9.

RO

Příští jednání – 21.9.2010
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:
30.8.2010

