ZÁPIS č. 1/2013
z jednání VÝBORU T.J. SOKOL KERHARTICE

dne: 22.01.2013

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

TERMÍN

ZAJISTÍ

2013

všichni

Průběžně

Všichni

Do
31.01.2013

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
-

Dovybrat členské příspěvky!
a) čestné členství
200,- Kč
b) předškoláci
200,- Kč
c) žáci, žákyně
200,- Kč
d) dorost (15-17 let) 300,- Kč
e) ženy
500,- Kč
f) muži
900,- Kč
g) rodiče
200,- Kč

Jednorázový poplatek za cvičení žen 35 Kč /1 hod.
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 22.1.2013 – aktuální hotovost v pokladně činí
22.327,- Kč a na běžném účtu 114.080,- Kč.
4. Opravy
- výměna oken a dveří u šaten – poptán rozpočet ve výši
100 tis. Kč – financování rozpočtem 2013
Každý musí hlídat a zaznamenat závady vzniklé v prostoru
tělocvičny, aby se předešlo vzniku škod.

RO

5.
-

Akce
22.2.2013 Sportovní ples(fotbal)
23.2.2013 Dětský karneval OS Havlíček
Novohradská 70 – 29.6.2013
byl podán návrh na víkendový pobyt (bude požádáno o
dotaci) – připravit návrh termínu a podmínky
cvičební akademie (oslava 90.výročí založení sokola)
Valná hromada 11.3.2013 v 18:00 v restauraci u
Kačera

KH
KH
RO,LH
Březen,duben

LH

ihned

všichni

28.2.
28.2.
11.3.
28.2.
13.3.

Všichni,RO
Všichni,RO
ZD,LH,KH
DM
RO,DM

6. Dotace a granty
- dotace zúčtovány v termínech (župa, město,Kp)
- žádosti odeslány - na Kp (všestrannost) a město
(opravy, děti a mládež)
7. Ostatní
-

Předat dotazník/anketu mezi členy

VALNÁ HROMADA
Výborem schválen termín 11.3.2013 v hospoda “U Kačera”
od 18.00 hod.
1. všechny složky připraví 3 + 1 náhradníka do výboru T.J. a
návrh na starostu, náčelníka-náčelnice, vzdělavatele a
vedoucího odboru sportu – předat starostovi do 28.2.! – ten
následně rozešle kandidátku ke schválení výboru T.J.
2. připravit jmenovitě členy do komisí VH
3. připravit zprávy o činnosti za všechny složky
4. zajistit seznam členů s právem hlasování
5. dokončit závěrku, nechat schválit revizní komisí a připravit
zprávu o hospodaření

Příští jednání výboru: nový výbor po valné hromadě
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: Lenka Horníčková
Dne:
24.1.2013

