
ZÁPIS č.  10/2010
z  jednání  VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE dne:6.12.2010

      

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

Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení TERMÍN ZAJISTÍ

1. Brigády

• stavba protihlukové stěny k domu Dobrouckých 
- firma ABV provedla výkopové práce
• výkop na hromosvod
- firma ABV provedla výkopové práce
- práce budou pokračovat na jaře 2011
• sprchy
- dokončit  opravu  podlahy  -  obklad  pod  umyvadly  a

vyčištění sprchových hlavic a kohoutů (bude provedeno
s opravou šatny fotbalistů)

• prořez lip
- byl dohodnut prořez vlastními silami 
- pronájem plošiny + vlastní prořez
- termín musí odpovídat době vegetačního klidu 2010-11

2. Členské známky 2011

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.

 
       3. Finance
Jar. Kačer má naposledy zaplaceno nájemné za měsíc srpen.
Finance – aktuální hotovost v pokladně k 6.12.2010 činí 9 Kč a
na běžném účtu 45 507 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).
Schůzka  s p.  Procházkou  v říjnu  2010  zatím  bez
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výsledku.
- M. Váně končí k 31.12. 2010 s úklidem tělocvičny. Od

1.1. 2011 je třeba zajistit nový úklid
- umístit vodu k fotbalovému hřišti – hadice s rozstřikem

5.      Akce     
 25.12. 2010 – fotbalový turnaj
26.12. 2010 – volejbalový turnaj
28.12.. 2010 – turnaj ve stolním tenisu
15.11. 2011 – ples volejbalistů
26.2. 2011 – ples fotbalistů
21.6. 2011 – Sokolení
2.7.. 2011 – N 70

6.      Dotace a granty  
- Podány  žádosti  na  MŠMT  o  dotaci  na  multifunkční

sportovní  hřiště  a  o  grant  na  koupi  nových
kondenzačních kotlů 

- Podat žádosti:
Pardubický kraj – B3: N70, Sokolení.  C1: koupě kotle
a oprava hromosvodu
Město  UO  –  volejbal  (nájemné,  činnost,  ceny  do
turnajů),  NH 70, Sokolení
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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:   Zdeněk Duffek
Dne:    6.12. 2010


