Zpráva o činnosti T.J. Sokol Kerhartice
(pro VH konanou dne 16.3.2015)
Vážení přítomní, vážení hosté,
byl jsem pověřen výborem naší T.J. přednést na dnešním jednání VH zprávu o činnosti za
rok 2014 od poslední valné hromady.
Výbor v novém složení se od poslední valné hromady konané dne 17.3.2014 do dnešního
dne sešel celkem 7x, z každého zasedání byl vyhotoven zápis jednání a účast byla v průměru
73%, r.2013 11 zasedání - 65%, r2012 zasedání 9 71%, r.2011 11 zasedání 72%, r.2010 10
zasedání 58%. Zcela neodůvodněné považuji 100% neomluvenou nepřítomnost V.Pirkla, stojí
za zvážení jeho přístup k jeho funkci. Počet zasedání byl za poslední dobu nejnižší, ale je
třeba k tomu připočítat společnou účast většiny výboru na Novohradské 70 a prosincovém
výletě do Říček.
Výbor se především zabýval činnostmi pro podporu jednotlivých odborností. Samotnou
činností odborností se zabývají cvičitelé a vytvoření prostředí pro jejich dobré fungování bylo
předmětem všech jednání výborů. O jednotlivých výsledcích odborností, jejich činnosti a
plánech se dozvíte z následujících příspěvků.
Základní činností výboru bylo, je a bude technicko-ekonomické zajištění provozu celé T.J.,
které především spočívá v:
1. udržení a zajištění provozu sokolovny a venkovních hřišť vč. oprav
2. zajištění financování provozu sokolovny a celé T.J.
SOKOLOVNA:
V loňském roce se mimo běžné údržby podařilo:
- výměna všech zbývajících oken a dveří (šatny a kuchyň u Kačera).
- výstavba nového plotu podél ulice Sokolské jak na straně u restaurace, tak u antukového
kurtu. Bohužel zde musela být řešena stížnost sousedů, prozatím bez negativního dopadu
na nás.Na druhou stranu patří především poděkování J.S. za významnou finanční pomoc.
- proveden prořez 4 stromů u antukového hřiště
Prosím o maximální pomoc všech při brigádách
Hospoda:
Nájem byl naposledy zvýšen na od 1.4.2011 o inflaci za předchozí dva roky (2,5% - 300,- Kč
měsíčně). Úroky z prodlení při nedodržení splatnosti NEBYLY UPLATNĚNY! Bohužel
musíme konstatovat, že i přes ujištění Jardy Kačera, že platební morálka se nezlepšila!
Finance a ekonomika:
Pravidelně se výbor seznamoval se stavem pokladny a účtů, přičemž porovnával vývoj se
schváleným rozpočtem T.J.. Hospodář má připravenu zprávu o hospodaření a rozpočet pro
rok 2014. Zjednodušeně však můžeme konstatovat, že návrhy rozpočtů se podařilo udržet,
podařilo profinancovat veškeré opravy jak z vlastních, tak z dotačních zdrojů.
Celkové náklady a tržby jsou shrnuty v následující tabulce vč. dotačních titulů. Výbor dbal
na to, aby každá dotace byla vyčerpána účelně a směřovala do složky, pro kterou byla určena.
Samostatnou položkou se staly náklady a výnosy pro sportovní činnosti oddílu volejbalu a
jejich součet je vyrovnaný.
Skutečnost
ROK
Náklady
Výnosy
- z toho dotace

2014
480
598
221

Plán
2014
467
531
165

Znak
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14

Poskytovatel
MěÚ Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí
Sokol-Župa Pippichova
Sokol-Župa Pippichova
Sokol-Župa Pippichova
Sokol-Župa Pippichova
Sokol-Župa Pippichova
Kraj Pardubice
Kraj Pardubice
Kraj Pardubice
CELKEM

Titul
Provoz a údržba tělocvičny-plyn,elektr.,voda
Sport pro všechny
HAZARD

Dotace-SKUTEČNOST
39 000,00 Kč
49 500,00 Kč
64 285,00 Kč
- Kč

Sokolení 2014 - MOVEWEEK
Opravy a údržba
Podpora oddílu všestrannosti
Náčiní všestrannost a audiotechnika
Oddíl volejbalu
Soustředění sportovní všestrannosti
Podpora oddílu volejbalu ve II.NL a vol.přípravky
Novohradská 70

3 000,00 Kč
28 000,00 Kč
4 000,00 Kč
2 500,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
221 285,00 Kč

Média
- elektřina - změnou dodavatele významně klesla cena za rok 2014 - 25 tis proti roku
předchozím 38tis.(2013) a 36 tis. (2012).
- voda – spotřeba 43 tis. proti roku 2013- 49 tis., zde došlo k částečné úspoře po
několika opravách splachovačů, ale nadále se zde podepisuje hlavně stálý nárůst cen.
Do budoucna otázkou řešení, zda jsme schopni někde ušetřit (perlátory, apod.)
- plyn - spotřeba plynu za rok 2014 byla 7.516 m3 (2013-9.062 m3, 2012-11.692 m3,
2011-11.988 m3, 2010-12414, 2009-11414) - došlo tedy k další velmi významné
úspoře, kterou lze přičíst především novým kotlům a lepšímu počasí. S ČEZem byl
ukončen odběr k 31.5. za cenu m3 16,36 Kč a po zbytek roku byla zajištěna dodávka
od Energy Trading za cenu m3 12,73 Kč!!!!
elektřina
plyn
voda
Celkem

2010
22 062
109 894
33 107
165 063

2011
34 353
147 439
25 898
207 690

2012
34 776
210 867
73 138
318 781

2013
38.441
246.715
49.049
334.205

2014
24.892
92.630
43.402
160.924

2010 – 9.009 m3 – 120.342,88 – á m3 = 13,36 Kč
2011 – 11.988 m3 – 184.001,- - á m3 = 15,35 Kč (růst o 14,9%)
2012 – 11.692 m3 – 205.315,- - á m3 = 17,56 Kč (růst o 14,4%)
2013 – 9.062 m3 – 153.043,89 – á m3 = 16,89 Kč (pokles o 3,8%)
2014 – 7.516 m3 – 103.238,02 – á m3 = 13,74 Kč (pokles o 18,6%)
Výbor neupravil členské příspěvky pro rok 2014. Bohužel však došlo k nárůstu odvodů do
ČOS (dospělí z 300,- na 500,- z toho odvod 125,-, děti odvod 25,- ze 100,-) a pro rok 2016
budeme muset uvažovat o navýšení minimálně u dospělých. Nadále platí, pokud člen
odpracuje 5 hodin, bude mu uvedená částka vrácena. Uvedené zafungovalo pouze částečně.
Bohužel provoz tělocvičny a venkovních hřišť vyžaduje pravidelnou údržbu, která by při
nákupu těchto služeb stála příliš prostředků na které v současné době naše T.J. nemá. Toto
opatření mělo pomoci i při běžných opravách zařízení T.J..
Plán
V rámci znovu navrhovaného vyrovnaného hospodaření jsou připraveny akce pro nejbližší
období, vše ovšem záleží u některých z nich na získání dotací:
A: Opravy a údržba
- oprava rozvodu tepla - radiátory
- sprchy
- podlaha v tělocvičně
- strop nad Havlíčkem
- nákup nové skříňky, oprava kontejneru, likvidace starého plotu,

B: Údržba stromů
Nadále je třeba se zabývat průběžnou údržbou, nejen na zahradě, ale i u antukového hřiště
C: Výstavba parku za novým hřištěm
Výbor schválil návrh pokusit se získat finanční zdroje na výsadbu parku za novým hřištěm,
jako místo pro pasivní oddech pro děti, dospělé a seniory. Byla podána žádost o poskytnutí
dotace z Nadace partnerství a Fondu pro ZELENÉ OUSTÍ. Termín realizace 2015-2016.
D: Dotace - žádosti
Poskytovatel
MěÚ Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí
MěÚ Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj
Sokol-Župa Pippichova
Sokol-Župa Pippichova
Sokol-Župa Pippichova
CELKEM

Titul
Provoz a údržba tělocvičny-plyn,elektr.,voda
Sport pro všechny
HAZARD
Oprava topení a radiátorů
Opravy a údržba
Všeobecná sportovní činnost
Sportovní činnost mládeže

Dotace
65 000,00 Kč
41 000,00 Kč
55 000,00 Kč
100.000,00 Kč
30 000,00 Kč
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč
306 000,00 Kč

E: Venkovní hřiště
a) Brigády
- pravidelná údržba hřišť dle složek (fotbal.hřiště - fotbalisté, volejbalové - volejbalisté,
multifunkce-všestrannost)
b) Provoz
Princip je daný, všichni členové T.J.Sokol Kerhartice mají uvedné hřiště zdarma!
Nicméně je nutné se registrovat. Jsou možné prodeje permanentek pro cizí.
Nadále je v reklamaci špatné obložení kolem umělé trávy.
F: Akce
NH70 - Již sedmým rokem byla uspořádána Novohradská 70, které se loni zúčastnilo
rekordních 445 účastníků. Pořadatelství bylo ve spolupráci se župou – jako soKOLNÍ VÝLET
KOLEM, byla přidána trasa pro cyklisty 100 km, byly přidány trasy pro pěší 10 a 30 km.
Zimní výlet – v loňském roce se prvně uskutečnil výlet do Říčet, pro příští rok počítáme
pro úspěch s opakováním. Move-week-sokolení – další pokračování tradiční akce.
Další problematika
Bohužel nadále trvá problém s vybíráním členských poplatků. Prosíme tedy všechny členy
a představitele jednotlivých složek T.J. o maximální spolupráci do dalších období. Ten kdo
nezaplatí, nemůže navštěvovat naše sportoviště - nemá pojištění! Brigády je nutné absolvovat,
aby mohla být uplatněna sleva na členském příspěvku, hřiště a sokolovna to potřebuje. Nadále
přetrvává nešvar, že o údržbu se starají jedni a ti samí!!! Je potřeba zapojit mladší!
Problémem zůstává dodržování pořádku v tělocvičně a v okolí hřišť, prosíme všechny
vedoucí, aby dbali na pořádek a nedocházelo k poškozování majetku T.J.! Též byly bohužel
zjištěny případy nenahlášených akcí v Pekle – dojde ke zpřísnění podmínek, a pokud dojde
k porušení bude odejmut klíč.
Byla provozována vývěsní skříňka a stránky naší T.J., kde se pravidelně zveřejňují
zápisy z jednání výboru a valných hromad. Byla zprovozněna fotogalerie
www.fotky.kerhartice.com.
Mimo jmenované dále výbor řešil záležitosti, jako rozvrh hodin, výběry známek, seznamy
klíčů, pronájmy prostor, revize, úklid, daňovou a účetní problematiku, inventarizací, úřední
styk s Župou, výkazy, účast na VH Župy, spolupráce s Osadním výborem apod.
Závěr:
Velké poděkování patří všem, kteří se starají o aktivní cvičení všech věkových
kategorií, především pak dětí, kde se již dlouhodobě naším duem H+H daří udržovat
vysokou úroveň, za což hovoří, že ze 170 členů je 92 dorostu a dětí! Další poděkování
patří těm, co se starají o provoz sokolovny a hřišť. Komunikace mezi složkami nevázne.
Nicméně bych chtěl na tomto místě apelovat na všechny mladší členy, aby se aktivně
zapojili do chodu naší T.J.. Jste naše budoucnost a ti starší už to sami nezvládnou.
Děkuji za pozornost.
Dne: 16.3.2015
Daniel Rössler

Seznam účastí na jednání výboru zvoleného VH v roce 2015,2014:
Jméno a příjmení
funkce
15.4.2014 25.5.2014
9.9.2014 21.10.2014
Roman Singer
člen výboru
O
O
O
O
Milan Hanik
předseda odboru sportu
O
O
Petr Horníček
člen výboru
O
Dana Motlová
člen výboru
Karel Hanus
člen výboru
O
N
Lenka Horníčková
náčelnice
Ondra Kolář
místostarosta
O
O
N
Daniel Rössler
starosta
Jan Duffek
člen výboru
O
O
Vlastimil Pirkl
vzdělavatel
N
N
N
N
Jiří Roušavý
KK
Zuzana Strnadová
KK
Vladislava Bayerová
KK
Počet přítomných bez RK
0
0
0
0
podíl přítomných v %
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Podíly na zasedání dle složek TJ
Fotbal (FI,MV,HA)
Volejbal (DU,MI,RO,DU)
Všestrannost (HP,HL,OK)
CELKEM

0

Sestaveno na základě zápisů z jednání výboru.
Sestavil:
Daniel Rössler
Dne:
13.3.2015
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6
14,29%
3
57,14%
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13.1.2014

10.2.2014 Počet O Počet Ne Celkem
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N

O
N

N

N
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0,00%

0,00%
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17
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73,00%
73,00%

46,67%
85,00%
83,33%
73,00%

