
ZÁPIS č.  5/2011
z  jednání  VÝBORU TJ SOKOL KERHARTICE dne:2.5.2011

      

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

Předsedající: Daniel Rössler
Záležitosti – usnesení TERMÍN ZAJISTÍ

1. Brigády

 stavba protihlukové stěny k domu Dobrouckých 
- stěna bude dokončena příští pondělí 9.5.
- ztratilo se 16!! bloků
- dar od p.Dobrouckého na účtě
- sledovat brigádnické hodiny
- občerstvení  pro  brigádníky  k  dnešnímu  dni  za  cca  2 

tis.Kč!!, sleva přislíbena od J.Kačera 
- zajistit zakrytí plechem
 sprchy
-     3. nefunkční hlavice vyřazeny z provozu
 prořez lip
-   prořez 4 lip přiléhajících k silnici zajistí odborná firma 

- Na web a do skříňky vyhlašovat brigády
- Aktuálně: nadále trvá brigáda na stavbu zdi k domu 

Dobrouckých, hlásit se u T. Fišara
- Posílat  průběžně seznam odpracovaných hodin (aspoň 

1x čtvrtletně)

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 únor.
Chybí  uhradit  po lhůtě splatnosti  nájem za měsíc  březen (do 
20.4.) a zálohu na plyn ve výši 8 tis.Kč.
Finance k 2.5.2011 – aktuální hotovost v pokladně činí 19.450,- 
Kč a na běžném účtu 33.217,- Kč.
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Uhrazena  první  záloha  na  plyn.  Došla  faktura  na  tělocvičnu 
volejbal na SOŠA Dukla - nutno dořešit finance k vyrovnání z 
poskytnutých dotací města Ústí nad Orlicí.

4.       Ostatní  
- jednání  k  získání  pozemku  

od  p.Procházky  nadále  probíhají  (odkup,  výměna, 
zapojení  města  do  jednání).  Podána  žádost  o  dotaci 
MěÚ Ú.O.

- smlouva  o  nájmu  pozemku  uzavřena  a  pro  rok  2011 
uhrazena

- umístit vodu k fotbalovému hřišti – hadice s rozstřikem
- jednání  předsednictva  župy  -  vzhledem  k  časovému 

zaneprázdnění bylo rozhodnuto se omluvit
- dát do pořádku kuchyňku

5.       Akce   
 
21.5. 2011 – Sokolení
- připraven  plakátek  a  program  (časovka,  stanoviště, 

pálkovaná, freesbee, hudba)
- zajistit výlep plakátků a obsazení stanovišť
- přípravná schůzka zúčastněných

2.7. 2011 – NH 70
- příprava plakátku, nové trasy do Litomyšle
- nové stránky www.novohradska70.kerhartice.com
- záštita prozatím starostů měst V.Mýto a Brandýs n.O.

- rozeslání mailů, zajištění vyvěšení plakátků

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 - 
bohužel dotace neschváleny!

7.       Multifunkční hřiště  
- podána  informace  o  výběrovém  řízení  a  přípravě 

podkladů pro okamžik případného získání dotace

 Příští jednání výboru – 6.6.2011 v 18.00 hod.
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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:   D. Rössler
Dne:    2. 5. 2011

http://www.novohradska70.kerhartice.com/

	ZÁPIS č.  5/2011

