
 ZÁPIS č. 6/2015
z jednání VÝBORU T. J. SOKOL KERHARTICE

dne: 1.9.2015      

Přítomni:  Lenka Horníčková (LH),  Daniel  Rössler  (RO),  Dana Motlová  (DM),  Jan Duffek
(JD), Petr Horníček (PH), Milan Hanik (MH), Roman Singer (RS), Ondřej Kolář (OK), Karel
Hanus (KH)
Omluveni: 
Nepřítomni: Petr Teplý (PT)

Předsedající: Daniel Rössler

Záležitosti – usnesení TERMÍN ZAJISTÍ
1. Investice, opravy, brigády

- park  za  hřištěm –  byl  předložen  první  návrh  výsadby
k připomínkování - realizace náhradní výsadby do dvou
měsíců, zbývající část na podzim. Financování z fondu
Zelené oustí, náhradní výsadby, OV a T.J.

- oprava fasády u sprch, nátěr opálených míst před bočním
vchodem – zatím odloženo, podlaha na sále tělocvičny
(obnova povrchu – prozatím odloženo)

- multifunkční  hřiště  –  reklamace  stěn  +  sloupků  na
beachvolejbalovém  hřišti  –  opraveno  a  zjištěny  další
závady – sledovat! Po zimě projít znova.

- Objednat nové světlo
- úklid hřišť dle složek – antuk. hřiště – volejbal, fotbal.

hřiště - fotbal, multif. hřiště – všestrannost
- tenisová síť zůstane natažena na multifunkčním hřišti od

½ dubna do konce září

      Všechny brigády budou včas vyvěšeny.
- Posílat  průběžně  seznam odpracovaných  hodin  (aspoň

1x čtvrtletně)

2. Členské známky 2016
Výbor  schválil  navýšení  členských  poplatků  (po  čtyřech
letech) z důvodu navýšení povinných odvodů na ČOS.
Výše členských známek na rok 2016:
     a) čestné členství           400,-
     (toto členství pouze se souhlasem výboru)  
     b) předškoláci                400,-
     c) žáci, žákyně               400,-
     d) dorost (15-17 let)      400,-
     e) ženy                           600,-
     f) muži                           1000,-
     g) rodiče                         400,-

Jednorázový poplatek za cvičení žen 50 Kč /1 hod.
Brigádnické  hodiny jsou pro  rok  2015 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. 
Budou provedeny namátkové kontroly při cvičení!
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   3. Finance
Jaroslav Kačer má zaplaceno nájemné červenec 2015. Splátkový
kalendář byl dodržen, penále dle smlouvy nebudou uplatněny.

Finance  k 1.9.2015  –  aktuální  hotovost  v pokladně  činí  
10 tis. Kč a na běžném účtu 438 tis. Kč.

4.       Akce
- 27.9.2015 – MOVE week + 24 hodin na nohou
- V přípravě program a plakát.

5.       Ostatní
- dotace na Kraj (výměna topení – 100 tis. Kč – obdrženy

4  nabídky,  výbor  odsouhlasil  k  realizaci  firmu  Nový,
podpis smlouvy a zahájení opravy)

- oprava výlevky ve sprchách
- dotace  Župa  (všestrannost)–přiznáno  13  tis.  Kč,

požádáno o mimořádnou dotaci na opravu topení
- trampolína – zjistit/zařídit ochranný filc
- opravy - světlo multifunkční hřiště (výměnou)
-             - stany (opravit po beach turnaji )
-             - kontejner – sledovat opravy
-             - projít zásuvky po celé tělocvičně
- Budova  rozhodčích  –  rozjíždí  se  stěny  –  pozorovat,

oslovit J. Roušavého
- Odsouhlasen nákup nafukovacího hradu 
- dodatek smlouvy s pivovarem Holba (dotace na dětské

hřiště 80 tis. s prodloužením o 30 měsíců) – čeká se na
nové vyjádření od piv. Holba 

Veškeré  akce  v tělocvičně,  pekle  budou  předem
nahlášeny starostovi  –  pokud nebude dodrženo,  budou
akce  zrušeny  a  odpovědné  osobě  odebrány  klíče  od
sokolovny.

Příští jednání výboru: 6.10.2015 v 19:00 hod
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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:  Dana Motlová
Dne:   2.9.2015
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