
ZÁPIS č.  3/2011
z  jednání  VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE dne:1.3.2011

      

Přítomni: Daniel Rössler (RO), Zdeněk Duffek (ZD), Martin Váně (MV), Lenka Horníčková
(LH), Dana Motlová (DM), Tomáš Fišar (FI), Jan Duffek (HD)
Nepřítomni: Ondřej Kolář (OK),
Omluveni:  

Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení TERMÍN ZAJISTÍ

1. Brigády

• stavba protihlukové stěny k domu Dobrouckých 
- vytvořit  cenovou nabídku ztraceného bednění,  sehnaný

materiál  navozit  do  poloviny  března  na  zahradu  U
Kačera, vytvořit itinerář stavebních prací

•   hromosvod
- Svody hromosvodu zajistí p. Korbel
• sprchy
-     2 nefunkční  hlavice  vyřazeny z provozu, 4 zbývající
jsou  plně použitelné
- dokončit opravu podlahy - obklad pod umyvadly 
• prořez lip
-      výbor  se jednomyslně  shodl,  že  prořez  4  lip
přiléhajících k silnici zajistí odborná firma 
• síť za branku
- zajistit vhodné řešení pro ukotvení této sítě

2. Členské známky 2011

              a) čestné členství          100,- Kč
              b) předškoláci               100,- Kč
              c) žáci, žákyně              200,- Kč
             d) dorost (15-17 let)      300,- Kč 
              e) ženy                          500,- Kč
              f) muži                          900,- Kč
              g) hokej                        300,- Kč
             h) rodiče                       100,- Kč
  Brigádnické hodiny jsou pro rok 2011 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.
 

       3. Finance
Jar. Kačer má naposledy zaplaceno nájemné za měsíc říjen.
Výbor  se  jednomyslně  shodl,  že  nájemné  v hospodě  se
dodatkem ke smlouvě  zvyšuje  od dubna 2011 o míru inflace.
Dále  bude za nezaplacený nájem účtován poplatek z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky/ den.
Finance  –  aktuální  hotovost  v pokladně  k 28.2.2011  činí
12.851,- Kč a na běžném účtu 76.612,- Kč (k 28.2.2011).
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4.      Ostatní  
- zajistit  dohodu  na  získání  pozemku  od  p.Procházky

(odkup, výměna, zapojení města do jednání).  Přeběžná
dohoda učiněna, podat žádost o dotaci MěÚ Ú.O.

- umístit vodu k fotbalovému hřišti – hadice s rozstřikem

5.      Akce   
 
23.4.2011 – Metaxa (zábava)
21.5. 2011 – Sokolení
2.7. 2011 – NH 70

Bylo dohodnuto zvýšení poplatku za použití tělocvičny pro
ples volejbalu a fotbalu na paušální částku 2.000,- Kč.

6.      Dotace a granty  
- Podány  žádosti  na  MŠMT  o  dotaci  na  multifunkční

sportovní  hřiště  a  o  grant  na  koupi  nových
kondenzačních kotlů 

- Žádosti na Pardubický kraj - NH70, kondenzační kotle

VALNÁ HROMADA se koná 14.3.2011 U KAČERA
- připravit zprávy o činnosti
- pozvat místostarostu Jiřího Holubáře

 Příští jednání – bude domluveno na Valné hromadě
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Všichni členové výboru TJ 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:   Z. Duffek
Dne:    9.3. 2011


