ZÁPIS č. 7/2011
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 12.9.2011

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

TERMÍN

ZAJISTÍ

1. Brigády

-

stavba protihlukové stěny k domu Dobrouckých
oslovit vhodné firmy pro vyvěšení reklamy na stěnu

Průběžně

Všichni

-

Na web a do skříňky vyhlašovat brigády

Průběžně

Všichni

-

Posílat průběžně seznam odpracovaných hodin (aspoň
1x čtvrtletně)

30.9.2011

LH,RO,KH

2011, 2012

Všichni

Průběžně

RO

2. Členské známky 2012
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
Výše členských příspěvků pro rok 2012 ve stejné výši jako
v roce 2011.
Brigádnické hodiny jsou pro rok 2011 řešeny tak, že dojde
k úhradě těm členům, kteří se brigád skutečně zúčastní max.
však do výše 200,- Kč (5 hodin á 40,- Kč). Stejně tomu bude i
v roce 2012.
Brigády budou hlášeny předem a dojde k jejich kontrole.
3. Finance
Jaroslav Kačer má zaplaceno nájemné za měsíc červenec, tj.
v současné době není žádná platba po době splatnosti mimo
záloha na plyn
Finance k 11.9.2011 – aktuální hotovost v pokladně činí
9.189,- Kč a na běžném účtu 102.794,- Kč.
4. Ostatní
- jednání k získání pozemku od p. Procházky nadále
probíhají (předběžně ujednáno, že město pozemek
odkoupí a následně pronajme Sokolu).
Bude se projednávat na příštím zastupitelstvu města
- umístit vodu k fotbalovému hřišti – hadice s rozstřikem
- opravit kohoutek na antukovém hřišti

KH
RO

RO
-

provedena revize kotle. Je nutný servis. Požádáno o
dotaci na nové kotle na MŠMT.
opravit zadní dveře (fotbal) – výměna skla, oprava
pantů
projednán nový rozvrh hodin v tělocvičně. Připravit
návrh ke schválení

31.10.2011

KH

30.9.2011

RO

15.10.2011

KH

Odesláno

RO

5. Akce
15.10.2011 – Metaxa
Bylo dohodnuto zvýšení poplatku za použití tělocvičny pro
ples volejbalu a fotbalu na paušální částku 2.000,- Kč.
6. Dotace a granty
- žádost o dotaci na MŠMT na opravu kotle
7. Multifunkční hřiště
- zahájena stavba multifunkčního hřiště dle původního
projektu
- projednáno linování hřiště: 1x tenis (bílá)
2x volejbal (žlutá) - prioritní
outová čára pro fotbal (bílá)
- cca do 1 měsíce bude hotov povrch a parkoviště
Příští jednání výboru – 4.10.2011 od 18 hodin
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.
Zapsala: Ondřej Kolář
Dne:
15-09-2011

