Úkoly na 30. schůzi výboru Tělocvičné jednoty Sokol dne 03. 06. 2011
Vyřazené úkoly: 268 částečně, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 a 380 .
Aktivity: doplněno 17. 09. 2010
1.
2.

3.

Drobná údržba: elektrické vybavení jeviště, bod 148.
16.07.10 - sdružené finanční prostředky.

Z: Vítek Petr

Drobná údržba:
16.07.10 - nátěr podhledu střechy klubu a výměna čelního prkna.
- oprava nátěru střechy sokolovny, po kontrole, rok 2011.
17.09.10 - výměna parapetu u oken klubu a sokolíku.
Splněno.
02.12.10 - úkol 358 oddíl volejbalu nabídl městysu zabetonování oplocení
kolem pískového hřiště pro volejbal.
03.06.11 - dokončení a oplocení doplnit závěsy proti odvátí písku.
- úkol 359 Sokol upozorňuje městys na poškozené oplocení u
antukového hřiště směrem ke kuželně, ke kterému došlo při
sečení travnaté plochy. 03.06.11 - poškození není od sečení.
Zateplení stropu sokolovny - protipožární záklop - ubytovna.
18.07.03 - svolat schůzku jak dále.
01.09.03 - připravit řešení.
03.10.03 - zpracovat finanční varianty.
17.09.04 - zpracovat projekt.
19.09.08 - výbor TJ rozhodl, aby ing. Pohanka zpracoval studii na
ubytovací prostory v sokolovně. Zadání: ubytování pro cca 40
lidí, šikmá střecha, střešní okna, propojení s halou.
07.11.08 - zpracovaná studie předložena - výbor TJ Sokol řešení ubytování
odsouhlasil.
- Splněno sledovat dále.

Z: Landsman Jiří
Z: Štěpánek Luboš
Z: Chalupa Jiří
Z: Křivánek Roman

Z: Hladík
Úkol 402.

Z: Pohanka Josef
Král Jan

Trvalé úkoly: 02. 12. 2010 doplnění bodu 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Léto: Udržovat zeleň.
Zima: Udržovat přístup k sokolovně.
Z: Vencelides Jan
Zajistit postřik proti plevelům na hřištích, chodnících a dráze.
Z: Sýkora, Pazdera
V září, rozvrh cvičení v sokolovně a doplnit nářadí.
Z: Šimůnek
Zajistit vyvěšení termínů tréninků a utkání na sokolovně.
Z: Materna, Fejt, Křivánek
Zpracovat a odsouhlasit provozní náklady na provoz sokolovny, hřiště, Z: Vencelides Jan,
kuželny, klubovny pro cvičení a kulturu na nový rok.
výbor TJ, Hladík
Oddíly budou zajišťovat pořádání Valné hromady TJ Sokol.
Z: oddíly
Sportovní ples TJ Sokol budou zajišťovat oddíly. Z: r. 2011 cyklistika, volejbal nebo divadlo
Na web městyse do povánek předat informace o utkáních.
Z: házená, volejbal a další

Úkoly ze: 17. 08. 2007
148. Dle manuálu ČOS zajistit všechny dokumenty (revize).
15.10.09 - revize elektro a bleskosvodů jsou provedeny.

Z: Vencelides Jan
03.06.11 dále bod 385.

Úkoly z: 23. 11. 2007
153. Úkol 136: O zpracování pasportizace byl požádán ing. Kerbr z Přibyslavi.

Z: Král Jan

Úkoly z: 12. 06. 2009
268. Na základě rozhodnutí výboru TJ starosta požádal radu městyse o navrácení pozemku za kuželnou
do vlastnictví TJ. Bude zapsáno věcné břemeno přístupové komunikace, která je TJ, na možnost
vstupu a opravu kanálů. 02.12.10 - Výbor rozhodl vyčkat a postupovat dle další potřeby TJ Sokol.

Úkoly z: 25. 03. 2010
339. Prověřit možnost získání a financování praporu pro TJ Sokol.
Z: Král
16.07.10 - prozatím žádná informace.
02.12.10 - Zjistit dodavatele a cenu. Z: Jonák

Úkoly z: 16. 07. 2010
344.

Starosta TJ informoval o kontrole příspěvku MŠMT OFS. 700.000 - vybavení kuželny vše v pořádku. 1,000.000 kuželna chybně vyplněné parametry projekční kanceláří Santis - řešení přes JUDr. Jirmana.
17.09.10 - odeslána žádost na MF o prominutí pochybení.

03.06.11 - rozhodnutím generálního ředitelstva financí nám byl prominut odvod 1 mil. a penále ve výší
990.000,- Kč, výbor TJ rozhodl dále se neodvolávat a zaplatit penále 10.000,- Kč.

Úkoly z: 17. 09. 2010
365.

Zajistit osvětlení chodníku z haly, kolem volejbalového hřiště.

- Splněno.

Z: Hladík

366. Sokol požádal Městys o doplnění časomíry v hale, dle pravidel házené.

Z: Hladík

Úkoly z: 02. 12. 2010
378.

Žádost Petra Veselého, zahájit činnost družstva žáků fotbalu v sokolovně
- výbor TJ pověřuje projednat podmínky činnosti starostu TJ.
03.06.11 - bez reakce vypustit.

379.

Žádost o zahájení činnosti „Důchodci NV“ - tři členi TJ ustaví vedení
- výbor TJ pověřuje projednat podmínky činnosti starostu TJ.

17.02.11 - koordinace s Městysem.
03.06.11 - bez reakce vypustit.

Úkoly z: 17. 02. 2011
381.

Užší výbor se sešel 3x při řešení úkolů finančních a organizačních, vyúčtování grantů sportovních oddílů, podpory oddílů
cyklistiky a házené VOM, VOD a SZM od ČOS, KCTM házené kraje Vysočina. Byly zpracovány a podány žádosti na
Župu a ČOS na finanční podporu ve stejném rozsahu pro rok 2011. Visegrádský fond bylo provedeno vyúčtovaní a
podání žádosti, grand jsme dostali. Fond budoucnosti se SRN, byla zpracována a podána žádost, grand jsme dostali. Na
Župu Pl. Švece byly předány podklady pro příspěvek na mládež od kraje Vysočina.

382.

Výbor TJ potvrdil oddílové příspěvky pro aktivní členy oddílů pro rok 2010, dle návrhů oddílů.

383.

Byly zpracovány a předány registrace oddílů, hlášení OV, Vzděl. O a statistika TJ na Župu a ČOS.

384.

Výbor TJ rozhodl, že valná hromada bude v pátek 25.03.2011 v 18.oo, organizace obvyklá.

Házená

03.06.11 - starosta TJ poděkoval za zdárný průběh valné hromady.
385. Zajistit revize a kontroly. Viz 148.
03.06.11 - dle předlohy ČOS zpracován seznam kontrol.

Z: Vencelides Jan
Z: Šimůnek Petr

386.

Starosta informoval o jednání s O2 a ČS, výbor rozhodl realizovat telebanking - Králová M.

387.

Náčelnice informovala o účasti na školení cvičitelů OV, Praha 8.-9.1.2011, 250 cvičitelů. Kvalita

388.

Atletika - informace o odhlášení oddílu ze svazu atletiky.
Cyklistika - Pochtiol M. 5. ME, 8. MS, Pavlík 8. ME, 15. MS, 17. 09. 2011 bude Mistrovství ČR,
ČMF HI-TEC v Novém Veselí v Bikeparku.

389.

Přebor ČR, Přebor

390.

Házená - informace o činnosti oddílu, turnaje mužů o pohár ZDT se zůčastnilo družstvo Alsalmiya Club Handball, 2.
tým nejvyšší kuvajtské soutěže.

391.

Šachy - vítěz turnaje v bleskovém šachu o pohár M. Holcmana, 1. Zeman P., 2. Zimpl M.

392.

Volejbal - informace o činnosti oddílu, turnaj rodinných dvojic, 1. Maternovi, již po třetí.

393.

Pokladník TJ podal informaci o finanční situaci TJ a předal před. odd. finanční zprávu za rok 2010.

Úkoly z: 03. 06. 2011
394. Užší výbor se sešel 3x při řešení úkolů finančních a organizačních.
395. Na radu městyse byla podána žádost o finanční příspěvek na dokončení plážového hřiště u SH.
396. Starosta TJ podal informaci z jednání výboru ČOS, byla zvolena starostka ČOS Hana Moučková.
397. Zástupce TJ podal informaci z jednání Župního výboru, návrh na Župní sletový příspěvek 50,- Kč.
398. Oddíly atletiky, házené, volejbalu a věrná garda podaly žádosti o granty ČOS.
399. Naše divadlo hrálo na sokolské přehlídce 1.4. v Boskovicích, od Vz O obdrželo 35.000,- na kulisy.
400. Na základě žádosti se uskuteční 14.06.2011 v sokolovně okresní konference ČSTV Žďár n. S.
401. Oprava oplocení antukových kurtů.

Z: Landsman Jiří, Fejt Stanislav, Křivánek Roman

402. Prověřit povinnost podvojného účetnictví při dotacích z ministerstev škol. a fin.

Z: Materna Zd.

403. Atletika -25. ročním půlmaratónu okolo N. Veselí 26.06.2011 start v 9.30, žádost o organiz.pomoc.
404. 16.4.2011 proběhla v naší sokolovně VH a školení činovníků biketrialu.
405. Kraj Vysočiny dal granty: oddíl cyklistiky účast na MS Březová u Sokolova a Sant Miguel de Campmajor
Španělsko a házená pořadatelství MR ml.žáků 17.-20.6.v hale a tělocvičně ve Žďáře S.
406. V neděli 5.6. proběhne sokolský přebor v miniházené Ostrava, Kostelec n.H., V.Meziříčí, N.V., Níž., Ú., Žď.
407. 5.7. - turnaj nohejbalu

6.7. v 9.30 - kontrola pramene Oslavy

408. Pokladník požádal o dokončení výběru členských známek.

Z: Křivánek, Materna
Zapsal: Král Jan

