Úkoly na 45. schůzi výboru Tělocvičné jednoty Sokol dne 27. 06. 2014
Výbor přítomni - Bártová, Jonák, Král, Landsman, Materna,Šimůnek, Štěpánek, Vencelides Jan
nepřítomni - Pohanka Z.
Předsedové oddílů přítomni - Bílek
nepřítomni - Chlubna, Krajčovičová, Křivánek R., Mikla, Pohanka J. a L., Skála
Poradci

přítomni - Stehlíková, zastoupená - Sobotka Jiří
KK: Sýkora
nepřítomni - Křivánek Z., Neuerová, Pavlík, Valoušek, Vencálek, Vencelides, Vrkoč

Vyřazené úkoly: aktivity 1,4, 5 z nových 3 částečně a 4, úkoly 366, 42, 57. 59, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 72,
74, 76, 77 - částečně, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 87 a 88.

Aktivity, údržba: 27.06.14 - změna a doplnění bodu 3, 4 a 5
1.

18.07.03 19.09.08 07.11.08 07.03.13 22.11.13 -

zateplení stropu sokolovny, protipožární záklop, ubytovna.
výbor rozhodl zpracovat studii. Zadání: ubytování pro 40 lidí.
studie předložena - výbor TJ Sokol řešení odsouhlasil.
výbor odsouhlasil zpracovat studii ubytovny nad kuželnou.
studie ubytovny zpracována. Výbor řešení odsouhlasil.

Z: Král Jan
Pohanka Josef

2.

16.05.13 - 27.06.14 - zajistit dokončení opravy sprch, specifikace infrasauny.

Z: Štěpánek

3.

27.06.14 - Oprava vstupních dveří do sokolovny a odsávání v Sokolíku.
Valoušek
Splněno - oprava střechy na sokolovně (východní strana), oprava střechy nad
přístavkem Sokolíka, u nových šaten oprava střechy a parapetů, u kuželny oprava žlabů.

4.

27.06.14 - Splněno - byl zhotoven chodník propojující klubu s parkovištěm haly - Valoušek
běžecký okruh, opraven chodník kolem sokolovny u antukových hřišť, dále byl
opraven chodník před bočním vstupem sokolovny. Změřit délku okruhu.
Bílek
Vencelides
Splněno - pokladník provedl opravu a nátěr plotu a bran k sokolíku.

5.

27.06.14 - zajistit doplnění hlíny okolo dráhy, oprava kachlových kamen v sokolíku. Landsman, Valoušek

Trvalé úkoly: 27.06.14 - upraven a doplněn bod 4, upraven bod 8 a 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 Petr
Zajistit vyvěšení obsazení na hřištích.
Z: Landsman, Valoušek, Bílek, Chlubna, Křivánek
Zpracovat a potvrdit provozní náklady na provoz sokolovny pro cvičení a Z: výbor TJ,
kulturu, pro hřiště, kuželnu, klubovnu a schválit oddílové příspěvky.
Vencelides Jan
Oddíly budou zajišťovat pořádání Valné hromady TJ Sokol.
Z: výbory oddílů
Sportovní ples TJ Sokol budou zajišťovat oddíly.
Z: výbory oddílů
Na web městyse do pozvánek předat informace o akcích.
Z: házená, volejbal a další oddíly
Červenec a srpen sokolovna a Sokolík pro potřeby od. házené a volejbalu.
Z: Vencelides Jan
Sledovat termíny kontrol a revizí dle zadání.
Z: Vencelides 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 při opravě kanálů. 02.12.10 - výbor rozhodl vyčkat a postupovat dle další potřeby TJ.

Úkoly z: 17. 09. 2010
366. Sokol požádal ČOS o doplnění časomíry v hale, dle pravidel házené.
27.06.14 - ČOS přispěje na panel nad stolek rozhodčích. TJ zakoupí doplnění
hlavní časomíry o čísla hráčů a samostatnou časomíru pro běžecké
disciplíny (pro potřebu školy, půlmaratón a další).
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Z:

Bílek,
Materna

27. 06. 2014

Úkoly z: 26. 01. 2012
440. web TJ:

22.11.13
07.03.13

nohejbal
stolní tenis
malá kopaná
volejbal
turnaj v mariáši
divadlo

doplnit vítěze turnajů, počtem družstev
rok vítěz přeboru, nejlepší hráč, počet hráčů, ml.
Mikulášský turnaj vítězové, počet družstev
aktuální sezonu
vítězové, počet hráčů
sjednocení webů TJ a městyse bez ztráty dat
kontrola webu

- Chlubna Ivo
- Pohanka Josef
- Landsman Jiří
- Křivánek
- Materna Zd.
- Neuerová
- Stehlíková

Úkoly z: 23. 11. 2013
55. Změny živnostenského zákona č. 455/91, které platí již od 17.10.2013.
Pokud TJ pořádá během roku sportovní a kulturní akce i pro širokou veřejnost, musí si zajistit tyto náležitosti:

1. Živnostenský list na provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sport. činnosti;
2. Živnostenský list na provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, přehlídek, prodejních a podobných akcí (mikulášská, dětský karneval,
zábava, dětský den, sportovní odpoledne pro veřejnost atd.);
3. Koncesi na hostinskou činnost, kde je nutný odpovědný zástupce (může být vyučen v oboru kuchař-číšník,
nebo 6 let praxe v pohostinství);
4. Koncesi na prodej kvasného lihu, lihu konzumního a lihovin. Obsluhující osoby musí mít zdravotní průkaz.
Oddíly házené a cyklistiky zajistí doplnění informace a schůzku - Bílek, Pavlík, Král
63.

Vyvěsit provozní řád před a na jevišti a řády předat správci.

- Splněno. Z: Stehlíková

Úkoly z: 28. 02. 2014
69.

Bylo provedeno vyúčtování dotací od ČOS, Kraje Vysočina a ČSH.

70.

Byla podepsána smlouva na stravování a ubytování sportovců se ZŠ.

71.

Byly podány žádosti o podporu na kraj Vysočina házená, na ČOS atletika, házená, nohejbal, volejbal.

72.

Vyúčtování za rok 13 a výsledek předán všem oddílům. Reklamace prověřeny a odd. podána zpráva. Splněno

73. O pronajmutí Kačenárny Biketrialu N.Veselí rozhodne výbor TJ po předložení návrhu smlouvy.
74.

ČOS byly předány registrace oddílů, odborů všestrannosti a vzdělavatelského a členské základny.

76.

ZŠ věnovala vyřazenou velkou smažící pánev do Sokolíku, pánev je zprovozněna.

77. Výbor TJ rozhodl, že Valná hromada TJ bude v pátek 11.04.2014. Organizace standartní.
27.06.14 - starosta poděkoval všem, kdo se podíleli na hladkém průběhu VH. VH rozhodla o složení výboru
TJ statutárního orgánu a KK: starosta Jan Král, místostarosta Jiří Landsman, jednatelka Marie
Bártová, hospodář Zdeněk Materna, členové Ivo Jonák, Zdeněk Pohanka, Petr Šimůnek, Luboš
Štěpánek, Jan Vencelides, KK předseda Jan Landsman, členové Josef Křivánek a Miroslav Sýkora

- úkol: oslava 100. výročí zahájení sokolské činnosti (pobočka sokolu Žďár)

- Smékalová, Král

Úkoly z: 27. 06. 2014
78.

Užší výbor se sešel 5x při řešení úkolů finančních a organizačních.

79.

Byly podepsány smlouvy s Krajem Vysočina na podporu sportovců oddílu házené KCTM, uspořádání
házenkářského desetiboje ml. žáků a podpory mládeže oddílu volejbalu.

80.

S ČOS byly podepsány smlouvy o podpoře mládeže a dospělých oddílu házené.

81.

Náklady na provoz sokolovny hrazené oddíly stejné jak v roce 13 s tím, že oddíly za využívání vířivky navíc
H 5 a V 2.
C - 20, H - 25, K - 8, N - 2, ST - 10, Š - 3, V - 19, OV - 2, D - 15. Výbor TJ návrh potvrdil.

82. Starosta TJ navrhuje ukončit činnost odd. atletiky k 31.12.14 (od 1.1.1987) a tenisu (od 1.1.1995).
83.

Kateřina Neuerová požádala o ukončení své činnosti jako účetní TJ. Výbor TJ vzal tuto skutečnost na vědomí a
rozhodl o uvolnění z funkce poradců výboru TJ, včetně Dočekala Josefa a Vencálka Bohuslava.

84.

Pro tuto práci byla získaná Petra Bartoňová. Výbor TJ rozhodl o jejím zařazení do funkce poradců TJ.

85. TJ zajišťuje knižní zpracování zápisů ze schůzí výboru se zápisem z VH. Do 31.8. př. oddílů
mohou oddíly předat své záznamy od roku 2004 ke zapracování do uvedené knihy.
31. 08. 2014
86. Atletika: Půlmaratón se uskuteční 29.6.2014 a předseda požádal o zajištění pořadatelské činnosti.
87.

Házená: 15.-17.8. Memoriál Josefa Smékala extraligová družstva 5 ČR, 2 SR, 22.-24.8. Rozhodni se sám 10
družstev ml. a 10 st. žáků, zahájení sezony český pohár 7.9. a mistrovská utkání mužů, st. a ml. dorostu 21.9.

88.

Nohejbal: pátek 18.7. Memoriál Zdenka Řeháčka, jedná se o turnaj místních družstev.

Zapsal: Jan Král
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Ověřila: Marie Bártová
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KK: Miroslav Sýkora

27. 06. 2014

