ZÁPIS č. 2/2016
z jednání VÝBORU T. J. SOKOL KERHARTICE

dne: 16.2.2016

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

-

TERMÍN

park za hřištěm – byly provedeny základní práce
2016
(vykácení stromů, úklid a zvláčení), zbývající část vč.
výsadby na jaře 2016. Financování z fondu Zelené oustí,
náhradní výsadby, OV a T.J.
příprava opravy fasády u sprch + nátěr, KH zjistí 29.2.2016
možnosti, provedení a cenu
multifunkční hřiště – reklamace stěn + sloupků na jaro 2016
beachvolejbalovém hřišti – opraveno a zjištěny další
závady – sledovat! Po zimě projít znova.
tenisová síť – uklízet dle počasí!
průběžně

2. Členské známky 2016
Členské známky byly vybrány až na pár jednotlivců u
kterých není jistota členství – bude dořešeno průběžně.
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!
3. Finance
Jaroslav Kačer má zaplaceno nájemné za listopad 2015.
Finance k dnešku – aktuální hotovost v pokladně činí
6 tis. Kč a na běžném účtu 130 tis. Kč.
Dotace na Župu odeslány:
- vybavení tělocvičny (límec trampolíny, míč, činky)-10 tis.Kč
- Sokolení 2016 (pronájmy prostor, doprava) – 3 tis.Kč

průběžně

ZAJISTÍ
RO,všichni

KH
RO
PH,MH

všichni

DM
2.2.2016

RO

4.

Akce
- 19.02.2016 – Sportovní karneval
- 7.3.2016 – Valná hromada
- 11.-13.3.2016 – Ski Jeseníky
- 27.4.2016 – Slavík (ZŠ Kerhartice)
- 2.7.2016
- Novohradská 70

5.

Ostatní
- TUV a sprchy – opravy provedeny – 13,5 tis. Kč
- úprava teplé teplé vody – nutno sledovat, případně ještě
upravit
- inventarizace klíčů sepsána – hlídat držitele a v
případě zne/neužívání vrátit (Martinec, Beyer)!
- trampolína – límec vyroben, dodávka 8. týden
- stany (opravit po beach turnaji ) – nyní už VÁŽNĚ!!!
- kontejner – sledovat opravy – oprava na jaře!
- dodatek smlouvy s pivovarem Holba (dotace na dětské
hřiště 80 tis. s prodloužením o 30 měsíců) – čeká se na
nové vyjádření od piv. Holba – slib tento týden.
- úklid – od poloviny února nastoupila paní V. Ptáčková se
smlouvou do června.

ihned

RO

průběžně

všichni

24.2.2016
29.2.2016
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DM
JD,PH
LH
RO

ihned

PH

SKI Jeseníky:
- objednáno - 20 dospělých, 22 dětí (12 pokojů)
- objednán autobus, bowling i tělocvična
- program a pokyny pro účastníky připraveny
- upozornit účastníky na doplatek při obsazenosti menší
než čtyři na pokoj!

20.1.2016
ihned
16.2.2016
16.2.2016

RO
LH,RO
LH,PH,RO
LH,RO

VALNÁ HROMADA:
- 7.března 2016
- přípravo: pozvánka, jednací a volební řád
- kandidátka sestavena – pouze dořešit za složku fotbal
- na župu pozvánka odeslána, pozvat L.Mikysku

15.2.2016
15.2.2016
20.2.2016

RO
LH,KH,DM
RO

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: dle domluvy po VH
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:
17.2.2016

