
ZÁPIS č. 1/2021
z jednání VÝBORU T. J. SOKOL KERHARTICE

dne: 24.5.2021

Přítomni: Daniel Rössler (RO), Dana Motlová (DM), Pavel Bureš (PB), Jan Duffek (JD),
Lenka Horníčková (LH), Jan Belas (JB), Milan Hanik (MH), Ondřej Kolář (OK), Karel
Hanus (KH), Martin Brodský (MB)
Omluveni:
Nepřítomni:
Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení TERMÍN ZAJISTÍ

• Investice, opravy, brigády
• Dokončeny opravy:

- střecha nad hospodou + kolem komína
- sociální zařízení + koupelna v hospodě
- oplocení beach volejbalového hřiště
- dřevěné obložení mezi multifunkcí a beachem
- oprava sprch v šatnách
- oprava kotle (dle info dále teče! Nechat
zkontrolovat!)

• Příprava oprav:
- oprava nátěru fasády celé sokolovny - prověřit
nabídky, termín realizace jaro 2022
- multifunkční hřiště – oprava spodního obložení –
část směrem k buňce
- buňka u multifunkčního hřiště – najít řešení
výměny za dřevěný domek
- plot u fotbalového hřiště (k parku) – zaměřit,
připravit řešení
- oprava dámských sociálek (není dodavatel!!!)
- oprava obložení stěn chodby a šaten (sehnat
truhláře) + výmalba
- oprava dveří

Členské známky 2021 - 2022

Výbor se dohodl na tom, že příspěvky budou za rok
2021 vybírány do konce listopadu v plné výši. Výběr na
rok 2022 pak bude od prosince 2021 do února 2022.

Výše členských známek na rok 2021-22 – BEZ ZMĚN!:
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,-
g) rodiče                         400,-

Jednorázový poplatek za cvičení žen 50 Kč /1 hod.
Brigádnické hodiny jsou pro rok 2020 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
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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.
Ke každému výběru příspěvků je třeba připravit
soupis se jménem, částkou a podpisem člena!

Finance
Jaroslav Kačer doplatil nájmy po slevě (za březen a duben
2020) a nájmy do konce srpna. Od září dluží až
k dnešnímu dni. Dohodnuta sleva od října 2020 do dubna
2021 ve výši 60% s tím, že bude vypracován platební
kalendář na rok 2021. Výbor projednal návrh na navýšení
nájmu o aktuálně platnou zveřejněnou inflaci ve výši 3,2%
s rozhodnutím odloženým na další jednání.

Finance k dnešku – aktuální hotovost v pokladně činí 44
tis. Kč a na běžném účtu 312 tis. Kč.
Dotace – získány dotace od města (172 tis.), Pardubického
kraje (150 tis.), župy (60 tis.). Nutno prověřit Agenturu
sportu (předpoklad 250 tis.). Připravit rozpočet oprav a
jejich financování.

• Akce
• 17.6.2021 – pronájem posádka
• 19.6.2021 – pronájem pošta
• 19.9.2021 – Sokolení

● Ostatní
● NH70 2021 zrušena z důvodu nemožnosti dohod

s hospodami a neprůjezdnosti tras (cyklostezka a
silnice na Hrádek).

● dotace – na všech akcích je třeba uvádět město
Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj jako
přispěvatele!

● Nákup křovinového vyžínače
● Úklid do konce srpna ve sníženém režimu
● Je nutno dodržovat vládní opatření při využívání

všech sportovišť – pečlivě sledovat vývoj!
Veškeré akce v tělocvičně, pekle budou předem nahlášeny
starostovi – pokud nebude dodrženo, budou akce zrušeny
a odpovědné osobě odebrány klíče od sokolovny.

Valná hromada:
Výbor projednal možnosti řešení neproběhlé Valné
hromady a přijal následující rozhodnutí:
- vyhlášená opatření ospravedlňují „porušení“ Stanov
ve smyslu konání valné hromady. Na programu Valné
hromada v roce 2022 pak bude i schválení za rok 2020.
- Výbor bere na vědomí znění Zprávy kontrolní komise
- Výbor odsouhlasil účetní závěrku za rok 2020 a
rozpočet na rok 2021
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- Výbor seznámí s tímto rozhodnutím všechny členy
jednoty vyvěšením tohoto zápisu ve vývěsní skříňce a
na webových stránkách

Příští jednání výboru: 29.6.2021 v 19h

MH

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:  D.Rössler
Dne: 25.5.2021


