ZÁPIS č. 4/2012
z jednání VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE

dne: 14.5.2012

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

TERMÍN

ZAJISTÍ

po oslavách
co nejdřív

všichni
J.Kačer

červen

KH

Průběžně

Všichni

Průběžně

LH,RO,KH

2012

Všichni

ihned

všichni

1. Brigády 2012
výmalba tělocvičny, pódia a vchodu
nátěr plotu u Kačera (částečně zatřeno, bude reklamní
tabule)
fotbalisté – hřiště
údržba areálu - viz. bod 7
Všechny brigády budou včas vyvěšeny.
-

oslovit vhodné firmy pro vyvěšení reklamy na stěnu

-

Posílat průběžně seznam odpracovaných hodin (aspoň
1x čtvrtletně)

2. Členské známky 2012
a) čestné členství
b) předškoláci
c) žáci, žákyně
d) dorost (15-17 let)
e) ženy
f) muži
g) hokej
h) rodiče

100,- Kč
100,- Kč
200,- Kč
300,- Kč
500,- Kč
900,- Kč
300,- Kč
100,- Kč

Od února 2012 je jednorázový poplatek za cvičení žen 35 kč /1
hod.
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.
Výběr členských příspěvků!!!!!! Kdo nemá zaplacené
příspěvky, nesmí využívat prostory tělocvičny z důvodu
pojištění!!!! Zodpovídá patřičná osoba dle rozvrhu.

3. Finance
Jaroslav Kačer má naposledy zaplaceno nájemné za měsíc únor
2012. Finance k 14.5.2012 – aktuální hotovost v pokladně činí
5.221,- Kč a na běžném účtu 91.028,- Kč.
4. Ostatní
- Oslovit projektanta na výměnu kotlů pro Sokol (topení,
ohřev vody) – projekt 5-7 tis. Kč., následně připravit květen-srpen
2012
výběrové řízení na instalaci. Z dotace pořídit přednostně
kotel pro tělocvičnu, případně s ohřevem vody.
- výměnu oken a kotle U Kačera financovat z případného
příspěvku od pivovaru
- každý by měl hlídat a zaznamenat závady vzniklé na
průběžně
v prostoru tělocvičny, aby se předešlo vzniku dalších
škod

RO

všichni

5. Akce
Poplatek za použití tělocvičny pro ples a zábavy volejbalu a
fotbalu za paušální částku 2.000,- Kč.
6. Dotace a granty
- schváleny dotace od www.pardubickykraj.cz – kotle,
volejbal
- schváleny dotace od města – provoz tělocvičny,
podpora dětí, volejbal
- Výbor odsouhlasil podat žádost na Zelené Ústí na zeleň
za novým hřištěm
- Výbor schválil seznam položek pro žádost o vybavení
tělocivčny - dotace Župa Pippichova. Podat žádost!
7. Multifunkční hřiště
- vyvěsit cedule – zákaz venčení a volného pobíhání psů,
udržujte pořádek, hřiště na vlastní nebezpečí
- byl schválen návrh na užívání hřiště:
1) údržba – zatím bez správce – rozpis po týdnech dle
jednotlivých složek (odpadky, zametání, sekání
trávy) - Připravit rozpis!
2) provoz hřiště – byl rozběhnut zkušební provoz
rezervačního systému, předat tuto info pro všechny
členy T.J. - www.rezervace.kerhartice.com, vyvěsit
a dodržovat provozní řád
3) zajistit clonu na beachvolejbal
8. Novohradská 70
- byly určeny stanoviště, výroba plakátů, trika

Schválena
(85.000,- Kč)
Schválena
(66.000,- Kč)

31.5.

RO

ihned

RO

Průběžně
ihned

Všichni
RO

květen

DM,JD

30.6.2012

Příští jednání výboru: 19.6.2012 - 19.00 hodin
Všichni členové výboru T.J. 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: Dana Motlová
Dne:
15.5.2012

