Úkoly na 50. schůzi výboru Tělocvičné jednoty Sokol dne 09. 09. 2015
Výbor

přítomni
omluveni
nepřítomni

- Bártová Marie - část., Král Jan, Landsman Jiří, Materna
Zdeněk, Šimůnek Petr, Vencelides Jan, Štěpánek Luboš
- Pohanka Zdeněk
- Jonák Ivo

Předsedové oddílů přítomni
omluveni
nepřítomni

- Bílek M.
- Chlubna I., Křivánek R., Skála M.
- Pavlík V., Pohanka J., Stehlíková J. ,Vrkoč Z.

Poradci

přítomni
omluveni
nepřítomni

- Krajčovičová V., Valoušek L.
- Křivánek Z.
- Bartoňová P., Pohanka L., Vencálek L.

Vyřazené úkoly:

Aktivity 2., Trvalé úkoly 268, 102, 104, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 136 a 139

KK: Sýkora M.

Aktivity, údržba:
1.

12.06.15 - Modernizace sokolovny - zahájeno řízení o stav. povolení
Z: Král, Landsman,
09.09.15 - je zpracován kompletní projekt, TJ požádala Městys o Materna, Pohanka
L., Štěpánek L.
finanční podporu, naše akce však nebyla vybrána MŠMT

2.

14.11.14 -

3.

Zajistit zhotovení desky s okruhem a s označením délky 260 m, Startem a Cílem 2x. Valoušek
27.06.14 - Oprava kachlových kamen v sokolíku, 14.11.14 - na komín doplnit stříšku Landsman

4.

18.07.03 - zateplení stropu sokolovny, protipožární záklop

Z: Král

5.

08.03.15 - nab. Ruber, Weckman MAT, červená TYP 4, žlaby, svody cena 481.466,-

Z: Král

Trvalé úkoly:
1.
2.
3.
4.
5.

Léto: Udržovat zeleň
Zima: Udržovat přístup k sokolovně
Z: Vencelides Jan
Zajistit postřik proti plevelům na hřištích, chodnících a dráze
Z: Valoušek
V září, rozvrh cvičení v sokolovně a doplnit nářadí
Z: Šimůnek
Zajistit vyvěšení obsazení na hřištích
Z: Valoušek, Bílek, Chlubna, Křivánek, Landsman
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

6.
7.
10.
11.

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
Doplňovat elektronický kalendář sokolovny, Sokolíku, kuželny, Handball klubu atd. Z: Valoušek

Úkoly z: 12. 06. 2009
268. Na základě rozhodnutí výboru starosta požádal radu městyse o navrácení pozemku ve Sp. areálu.
02.12.10 - výbor rozhodl vyčkat a postupovat dle další potřeby TJ

- Vypustit

Úkoly z: 26. 01. 2012
440. web TJ:

22.11.13
07.03.13

Zápis č. 50

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
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- Chlubna Ivo
- Pohanka Josef
- Landsman Jiří
- Křivánek Roman
- Materna Zdeněk
- Chlubna Miroslav
- Stehlíková Jana

09. 09. 2015

Úkoly z: 28. 02. 2014
73. O pronajmutí kačenárny Biketrialu N.Veselí rozhodne výbor TJ po předložení návrhu smlouvy.

Úkoly z: 27. 06. 2014
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. 07. 2015
08.03.15 - podklady předaly atletika, házená, stolní tenis, šachy a volejbal
12.06.15 - chybí dokumenty od cyklistiky, kuželek, nohejbalu a tenisu

Úkoly z: 14. 11. 2014
98. Zajistit síto do výlevky

Z: Pavlík

Úkoly z: 19. 12. 2014
102. Prověřit faktury za elektřinu a plyn, možnost výhodnějšího dodavatele
12.06.15 - bude řešeno jako dodávka energií v rámci Městyse

Z: Štěpánek

09.09.15 - je připravena smlouva na dodávku plynu a elektřiny s RWE

Úkoly z: 12. 06. 2015
123. Členské příspěvky nezaplatili členové oddílů cyklistiky, divadla a kuželek
124. Dle fakturačního zákonu nesmí být na originálu faktury interní záznamy. Od 1.6.2015 bude k faktuře
vystavena průvodka, na které budou interní informace a potvrzení podpisem o správnosti faktury zástupci
oddílů a souhlas s proplacením, podpis starosty a jednatelky
125. Starosta informoval, v hl. rozvaděči byly hliníkové vodiče, které způsobily přehřátí. Vše opraveno

126. Atletika, předseda pozval na 29. ročník půlmaratónu a požádal přítomné o pomoc při zajištění závodu, 28.6.

09.09.15 - předseda oddílu poděkoval všem kteří spolupracovali při zajištění akce,
celkem bylo 188 startujících, půlmaratón 115 (M97+Ž18, příchozí 8, dětí 65)
127. Starosta městyse vyzdvihl historický úspěch házenkářů. Starší dorost mistr republiky a vítěz česko-slovenského poháru,
mladší dorost 3. místo v republice. Volejbal kadetky postup do 1. ligy, juniorky účast v kvalifikaci o postup do extraligy.
K této příležitosti bude proveden slavnostní zápis do pamětní knihy městyse v neděli 28. 6. ve Sportovní hale

09.09.15 - z organizačních důvodů proběhne slavnostní zápis dnes ve Sportovní hale
128. Po ukončení schůze proběhla oslava narozenin starosty TJ. Starosta poděkoval všem, kteří si udělali čas

Úkoly z: 09. 09. 2015
129. Užší výbor se sešel 5x při řešení úkolů finančních a organizačních
130. Výbor TJ Sokol uvolnil z osobních důvodů Zdeňka Maternu z funkce hospodáře a zástupce jednatele
131. Výbor TJ Sokol zvolil Luboše Štěpánka do funkce hospodáře a zástupce jednatele
132. Byla podepsána smlouva s Krajem Vysočina o podpoře oddílu házené KCTM
133. Vzdělavatelský odbor, divadelní soubor obdržel od ČOS dotaci na činnost
134. Byly podepsány smlouvy na podporu činnosti od ČOS pro oddíly házené a volejbalu

135. Zpracovat rozvrh cvičení v sokolovně

Z: Šimůnek

136. Házená - uspořádala turnaje mužů, dorostenců a žáků doma zahájí na pouť 27. září

137. Oddíl házené zajistí uspořádání tradičních pouťových zabav
138. Zajistit opravu podlahy v sokolovně, přebroušení a lak, od 29. září Z: Vencelides Jan
139. Ve Sportovní hale se v 20:00 hodin uskutečnil slavnostní zápis do pamětní knihy Městyse:
Házená starší dorost mistr republiky a vítěz česko - slovenského poháru, mladší dorost 3.
místo v republice, Stolní tenis Libor Vencálek okresní přeborník mladšího žactva, Šachy
Miloslav Zikuška 20-ti násobný přeborník TJ, Volejbal juniorky 2. místo v 1. lize a
kvalifikace o postup do extraligy, kadetky postup do 1. ligy

Zapsal: Jan Král

Zápis č. 50

Ověřil: Marie Bártová
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KK: Miroslav Sýkora

09. 09. 2015

