ZÁPIS č. 7/2017

dne: 10.10.2017

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

ZAJISTÍ

probíhá

RO

ihned

RS,KH,MB

2018

RO

ihned

RO

podzim

RO

Investice, opravy, brigády

1.
-

-

-

2.

TERMÍN

park za hřištěm – instalace nových herních prvků
proběhla. Sekání a údržba záhonů bude zajištěno p.
Hauptem z prostředků OV. Pokusit se o zamezení venčení
psů (kamery, cedulky).
oprava zdí u rozhodčího – 3 varianty řešení,
rozhodne se po domluvě s projektantem a vykopání
sondy – zajistí Martin Váně.
přípravu nátěru fasády celé sokolovny v roce 2018podat dotaci
zatékání vody nad salonkem v hospodě – zajistit
opravu
multifunkční hřiště – reklamace stěn – zjištěny další
závady – sledovat!
Členské známky 2018

Výše členských známek na rok 2018:
30.11.2017
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
1100,- (navýšení o 100,- Kč)
g) rodiče
400,Jednorázový poplatek za cvičení žen 50 Kč /1 hod.
Brigádnické hodiny jsou pro rok 2018 řešeny tak, že dojde
k úhradě těm členům, kteří se brigád skutečně zúčastní max. však
do výše 200,- Kč (5 hodin á 40,- Kč) u žen a do výše 300,- Kč (6
hodin á 50,- Kč) u mužů . 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.

všichni

Ke každému výběru příspěvků je třeba připravit
soupis se jménem, částkou a podpisem člena!
Pro letošní rok bylo rozhodnuto nenavyšovat čl.
poplatky u dětí a žen z důvodu sletové známky – tu
uhradíme z vlastních zdrojů.

3.

Finance

Jaroslav Kačer má zaplaceno nájemné za květen 2017. Bude
uplatněn úrok za neuhrazené pohledávky.
Finance k dnešku – aktuální hotovost v pokladně činí 9 tis. Kč a
na běžném účtu 408 tis. Kč.
4.

DM

Akce
- do 20.11.2017 zaplatit 50% záloha Skiland
ve výši 20.290 Kč
- prosinec – Mikulášská besídka
- 25.12.2017 – turnaj fotbal
- 26.12.2017 – turnaj volejbal
- 29.12.2017 – turnaj volejbal (Eva P.)
- 30.12.2017 – turnaj stolní tenis
- 23.2.2018 – Sportovní karneval
- 23.-25.2.2018 – Skiland – Petříkov

5.

DM, RO

MH,JD

Ostatní

- kontejner – sledovat opravy
- dotace – na všech akcích je třeba uvádět město Ústí nad
Orlicí a Pardubický kraj jako přispěvatele!
- prořez stromů u antukového hřiště + schváleno pokácení
poškozené lípy na zahradě u Kačera
- dohodnout úklid – případně řešit problémy
Každý vedoucí odpovídá za to, že po opuštění sokolovny jsou
odpadky v koších a zametená podlaha od hrubých nečistot.
Nadále platí zákaz čištění obuvi v celé budově tělocvičny.
Veškeré akce v tělocvičně, pekle budou předem nahlášeny
starostovi – pokud nebude dodrženo, budou akce zrušeny a
odpovědné osobě odebrány klíče od sokolovny. Okamžitě uklidit
stoly a židle z venkovního přístřešku!!!!

podzim
říjen 2017
ihned

RO,PH
RO,LH,PH
RO,PH,LH
VŠICHNI!

ihned

RS,KH,MB

Příští jednání výboru: 14. listopadu 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.
Zapsala: Dana Motlová
Dne:
11.10.2017

