ZÁPIS č. 9/2012
z jednání VÝBORU T.J. SOKOL KERHARTICE

dne: 18.12.2012

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

TERMÍN

ZAJISTÍ

2013

všichni

Průběžně

Všichni

Do
31.12.2012

LH,RO,KH

1. Brigády 2013



výmalba tělocvičny, pódia a vchodu
oprava fasády u sprch, po výměně oken a nátěr
opálených míst před bočním vchodem.
Všechny brigády budou včas vyvěšeny.
- oslovit vhodné firmy pro vyvěšení reklamy na stěnu
- Posílat průběžně seznam odpracovaných hodin (aspoň
1x čtvrtletně)
2. Členské známky 2013
-

Urychlit výběr členských známek!
a) čestné členství
b) předškoláci
c) žáci, žákyně
d) dorost (15-17 let)
e) ženy
f) muži
g) rodiče

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

Jednorázový poplatek za cvičení žen 35 Kč /1 hod.
Zahájit výběr členských příspěvků pro rok 2013.
Brigádnické hodiny jsou pro rok 2012 řešeny tak, že dojde
k úhradě těm členům, kteří se brigád skutečně zúčastní max.
však do výše 200,- Kč (5 hodin á 40,- Kč). Brigády budou
hlášeny předem a dojde k jejich kontrole.
Kdo nemá zaplacené příspěvky, nesmí využívat prostory
tělocvičny, ani venkovních hřišť z důvodu pojištění!!!!
Zodpovídá patřičná osoba dle rozvrhu.
3. Finance
Jaroslav Kačer má naposledy zaplaceno nájemné za měsíc
říjen. Finance k 18.12.2012 – aktuální hotovost v pokladně
činí 26.487,- Kč a na běžném účtu 60.921,- Kč.
4. Opravy
- hospoda – dotace od pivovaru – okna a dveře
instalovány (chybí výplň dveří v barvě a jiný
samozavírač)
- výměna oken a dveří u šaten – poptán rozpočet ve výši
100 tis. Kč – připravit návrh na financování.

RO

RO

Každý musí hlídat a zaznamenat závady vzniklé v prostoru
tělocvičny, aby se předešlo vzniku škod

5.
-

Akce
25.12.2012 Fotbalový turnaj
26.12.2012 Volejbalový turnaj
28.12.2012 Turnaj ve stolním tenisu
19.01.2013 Volejbalový ples
Novohradská 70 – 29.6.2013
byl podán návrh na víkendový pobyt (bude požádáno o
dotaci) – připravit návrh termínu a podmínky

6.
-

Dotace a granty
Přiznána dotace od města z "hazardu" ve výši 54.255,Zúčtovat dotace v termínech (župa, město,Kp)
Připravit žádosti na Kp (všestrannost,volejbal) a město
(opravy, děti a mládež)

KH
ZD
KH
ZD
RO,LH

Dle termínů

RO,DM

Dle termínů

RO,LH,ZD

7. Multifunkční hřiště
- Byl schválen návrh na užívání hřiště:
1) údržba – děkujeme všem za pomoc
2) provoz hřiště www.rezervace.kerhartice.com,
vyvěsit a dodržovat provozní řád (cedulky zákazu
kouření a požívání alkoholických nápojů)
– zavést do systému jednotlivý vstup (vč. objednání)
– beach volejbal – hřiště zazimovat pod fólii

RO,všichni

JD

8. Ostatní
-

Promyslet oslavu 90. Výročí založení sokola v
Kerharticích

22.1.2013

všichni

Příprava na Valnou hromadu – všechny složky připraví 3 + 1
náhradníka. Do příště promyslet termín a připravit pozvánku.

všichni

Příští jednání výboru: 22.1.2013 - 18.00 hodin

všichni

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.
Zapsal: D.Rössler
Dne:
18.12.2012

