ZÁPIS č. 4/2014
z jednání VÝBORU T. J. SOKOL KERHARTICE

dne: 15. 4. 2014

Přítomni: Lenka Horníčková (LH), Daniel Rössler (RO), Dana Motlová (DM), Petr Horníček
(PH), Jan Duffek (JD), Karel Hanus (KH)
Nepřítomni: Vlastimil Pirkl (VP)
Omluveni: Roman Singer (RS), Milan Hanik (MH), Ondřej Kolář (OK)
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení
TERMÍN
1. Investice, opravy, brigády
-

-

výměna oken a dveří u šaten a u kuchyně hospody +
Podzim 2014
hlavní vchodové dveře do sokolovny (realizace
v okamžiku získání dostatku zdrojů)
park za hřištěm (bude provedeno až po rekonstrukci tratě
2015
v souvislosti s výstavbou nádraží)
oprava fasády u sprch, nátěr opálených míst před bočním
2014
vchodem – zatím odloženo, resp. bude realizováno
společně se stavbou nového plotu k ul. Sokolské
podlaha na sále tělocvičny (obnova povrchu)
strop v Havlíčku (po zatečení je strop v havarijním stavu
2015
– výměna trámů a nové pobytí prkny – bude realizováno, 2014-2015
až bude nezbytně nutné
Multifunkční hřiště – reklamace stěn + sloupků na
beachvolejbalovém hřišti – popraskané desky panelů –
řeší se
bude výměna, sloupky – nutnost kontaktovat přímo
výrobce
zahájit realizaci opravy plotů-šedivo-žlutý, výška dle
vzhledu (nutno zkusit výkopy a zjistit hloubku základů,
řeší se
abychom nenarušili kořeny lip)
dotace na kraj - NH70 - spolupráce se župou
úklid hřiští dle složek – antuk. hřiště – volejbal, fotbal.
průběžně
hřiště - fotbal,multif.hřiště - všestrannost
průběžně

Všechny brigády budou včas vyvěšeny.
- Posílat průběžně seznam odpracovaných hodin (aspoň
1x čtvrtletně)
2. Členské známky 2014
Výše členských známek na rok 2014:
a) čestné členství
300,(toto členství pouze se souhlasem výboru)
b) předškoláci
300,c) žáci, žákyně
300,d) dorost (15-17 let
300,e) ženy
500,f) muži
900,g) rodiče
300,Jednorázový poplatek za cvičení žen 35 Kč /1 hod.
Brigádnické hodiny jsou pro rok 2014 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

ZAJISTÍ
RO
RO
všichni

RO,PH
RO,PH
RO

RO
JD,RO
JD,KH,PH

všichni

tělocvičny, ani venkovních hřišť z důvodu pojištění!!!!
Zodpovídá patřičná osoba dle rozvrhu.
Budou provedeny namátkové kontroly při cvičení!
3. Finance
Jaroslav Kačer má zaplaceno nájemné za leden 2014. Finance
k 14. 4. 2014 – aktuální hotovost v pokladně činí 76 tis. Kč a na
běžném účtu 126 tis. Kč.

4. Akce
- 30. 04. 2014 – ZŠ Kerhartice – Zlatý Slavík
- 24. 05. 2014 – Divadlo
- 24. 05. 2014 – Velká cena Ústí nad Orl. (antuk. hřiště)
- 07. 06. 2014 – Volejbalový turnaj (multif. hřiště)
- 28. 06. 2014 - Novohradská 70 – doplněna pěší túra,
(plakát připraven, prodloužit trasu, mediální podporu, rozpočet
akce, objednat kapelu)

průběžně

LH
OS Havlíček
JD
DM
RO,JD

4. Ostatní
- Dořešit klíče za složku fotbal
- Havlíček – dohoda připravena k podpisu, elektřina
trvá-ihned
KH
opsaná, voda nepřipojená, žíněnky v řešení (schváleno
zajištěno
RO
upřednostnit hotovost před výměnou)
- trampolína – zjistit/zařídit ochranný filc
- NH 70 – počet výtisků plakátů na župu, obsazení
řeší se
LH
stanovišť, zjistit zda bude fotbal, žádost o záštitu
ihned
JD
hejtmana PK
Příští jednání výboru: 20. 05. 14 od 19.00 hod. - změna
vyhrazena!
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. Motlová
Dne:
17. 04.2014

