ZÁPIS č. 9/2011
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 31.10.2011

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

Průběžně

LH,RO,KH

2011, 2012

Všichni

ihned

RO

jaro2012

KH
RO
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 září, tj.
v současné době není žádná platba po době splatnosti mimo
záloh na plyn.
Finance k 31.10.2011 – aktuální hotovost v pokladně činí
20.159,- Kč a na běžném účtu 131.564,- Kč.
4. Ostatní
- proběhlo odkoupení pozemku od p. Procházky-připravit
nájemní smlouvu s MěÚ
- opravit kohoutek na antukovém hřišti
- provedena revize kotle. Servis objednán. Požádáno o
dotaci na MŠMT na nové kotle.

-

opravit zadní dveře (fotbal) – výměna skla, oprava
pantů

-

někteří členové výboru navrhli výměnu oken U Kačerabude projednáno v následujících schůzích výboru

5. Akce

31.10.2011

KH

jaro 2012

všichni

7.1.2012

ZD

Odesláno
Prosinec
2011

RO

7.1. 2012- Volejbalový ples
Poplatek za použití tělocvičny pro ples a zábavy volejbalu a
fotbalu za paušální částku 2.000,- Kč.
6. Dotace a granty
- žádost o dotaci na MŠMT na opravu kotle
- připravit žádosti o dotace na www.pardubickykraj.cz

7. Multifunkční hřiště
- probíhá stavba multifunkčního hřiště dle původního
projektu
ihned
- rozeslat nabídku na kontejner (buňka na nářadí..),
případně podat lepší návrh
- lavičky kolem multifunkčního hřiště zajistí Miloš
Pražák (14 kusů v ceně 32 tis.)
průběžně
- zjistit cenu stojanů na kola (pro 10 kol)
- slavnostní otevření hřiště se přesouvá na duben 2012připravit program

všichni

všichni

Příští jednání výboru – 13.12.2011 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.
Zapsal: Zdeněk Duffek
Dne:
31.10.2011

