ZÁPIS č. 9/2016

dne: 13.12.2016

z jednání VÝBORU T. J. SOKOL KERHARTICE
Přítomni: Lenka Horníčková (LH), Daniel Rössler (RO), Dana Motlová (DM), Roman Singer
(RS), Petr Horníček (PH), Karel Hanus (KH), Jan Duffek (JD), Ondřej Kolář (OK)
Omluveni: Milan Kubový (ML), Milan Hanik (MH), Martin Brodský (MB)
Nepřítomni: Dominik Martinec (MD)
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení

-

-

-

park za hřištěm – provedena další výsadba, příprava
probíhá
ošetření roundupem, dosetí trávy na jaře. Snaha vrátit
pozemek městu – regulérní park města
příprava opravy fasády u sprch + nátěr, KH zjistí duben 2017
možnosti, provedení a cenu
multifunkční hřiště – reklamace stěn + sloupků na jaro 2017
beachvolejbalovém hřišti – opraveno a zjištěny další
závady – sledovat! Po zimě projít znova.
oprava záchodů
24.2.2017

RO, všichni
KH
PH, RO
KH

Členské známky 2017

Členské známky musí být vybrány do konce roku 2016!!!
Výše členských známek na rok 2017:
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 2016 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.
Ke každému výběru příspěvků je třeba připravit
soupis se jménem, částkou a podpisem člena!
3.

ZAJISTÍ

Investice, opravy, brigády

1.

2.

TERMÍN

průběžně

všichni

průběžně

všichni

Finance

Jaroslav Kačer má zaplaceno nájemné za září 2016.
Finance k dnešku – aktuální hotovost v pokladně
10 tis. Kč a na běžném účtu 231 tis. Kč.

činí

DM

4.

Akce
- 26.12.2016 – Volejbalový turnaj
- 28.12.2016 – Fotbalový turnaj
- 30.12.2016 – Turnaj ve stolním tenise?
- 24.2.2017 – Fotbalový ples
- 24.-.26.2.2017 Soustředění sportovní všestrannosti
v Ostružné v Jeseníkách
Přihlášky u Lenky Horníčkové, podmínky na
plakátku

5.

JD
BEL
KH
LH

Ostatní
- kontejner – sledovat opravy – oprava na jaře!
- dotace – na všech akcích je třeba uvádět město Ústí nad
Orlicí jako přispěvatele!
- dotace – Pardubický kraj (9.1. – 31.1.) na NH70
- prořez stromů u antukového hřiště
- nákup vysavače – prověřit ceny
- oprava místnosti pro rozhodčí

jaro 2017

PH, RO
RO

31.1.
rok 2017
31.12.
rok 2017

RO
RO
LH, PH
KH

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: 17. ledna 2017 v 19.00 hod.

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: Ondřej Kolář
Dne:
4.1.2017

