Úkoly na 56. schůzi výboru Tělocvičné jednoty Sokol dne 01. 09. 2016
Výbor

přítomni
omluveni

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

Předsedové oddílů

přítomni
omluveni

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

Poradci

přítomni
omluveni

- Krajčovičová V., Štourač M., Valoušek L., Vencelides Jaromír
- Křivánek Z., Pohanka L.
KK: Sýkora M.

Vyřazené úkoly:

168, 171, 172, 173, 175 a 176

Aktivity, údržba:
1.

12.06.15 - Modernizace sokolovny - zahájeno řízení o stav. Povolení - zastaveno
09.09.15 28.01.16 14.04.16 -

06.06.16 -

01.09.16 -

je zpracován projekt, TJ požádala Městys o podporu, akce však nebyla vybrána MŠMT
IPI připravuje žádost na MŠMT a na Kraj Vysočina, vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele, na MÚ ve Žďáře byla podána žádost o stavební povolení
Komise pro otvírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek - bod 168
K dnešnímu dni má TJ Sokol potvrzenou dotaci 3 mil. od Městyse Nové Veselí a 5 mil.
od Kraje Vysočina, čekáme na rozhodnutí MŠMT
vítězná firma odstoupila od smlouvy, s druhou v pořadí PS Jihlava se jedná o uzavření
smlouvy, MŠMT udělili naší TJ dotaci ve výši 9 mil.Kč

Z: Král,
Landsman,
Materna,
Pohanka L.,
Štěpánek L.

dne 14.6.16 bylo předáno staveniště, stavební firmě PS Jihlava, byly
uvolněny antukové kurty, jsou provedeny bourací práce a výkopové práce,
betonáž patek, bohužel muselo být provedeno přeložení obou kanálů z haly

2.

27.06.14 - Oprava kachlových kamen v Sokolíku
14.11.14 - na komín doplnit stříšku

Valoušek
Landsman

3.

18.07.03 - zateplení stropu sokolovny, protipožární záklop

Z: Král

4.

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

Trvalé úkoly:
1.

Léto: Udržovat zeleň

Zima: Udržovat přístup k sokolovně

2.

Zajistit postřik proti plevelům na hřištích, chodnících a dráze

Z: Valoušek

3.

V září, rozvrh cvičení v sokolovně a doplnit nářadí

Z: Šimůnek

4.

Zajistit vyvěšení obsazení na hřištích

Z: Vencelides Jan

6.

Z: Valoušek, Bílek, Chlubna, Křivánek, Landsman
Koncem roku zpracovat a potvrdit provozní náklady na provoz sokolovny pro Z: výbor TJ
cvičení a kulturu, pro hřiště, kuželnu, klubovnu a schválit oddílové příspěvky
Na web městyse do pozvánek předat informace o akcích
Z: házená, volejbal a další oddíly

7.

Červenec a srpen sokolovna a Sokolík pro potřeby odd. házené a volejbalu

8.

Sledovat termíny kontrol a revizí dle zadání

5.

Z: Vencelides Jan

9.

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

10.

Zapisovat stavy energií k 1. dni měsíce: plyn, elektřina 3x a voda 2x

11.

Z: Valoušek
Výbor TJ pověřil výbory oddílů k zodpovědnosti za výkon činností v rámci svých svazů Z: př.odd.

Úkoly z: 26. 01. 2012
440. web TJ:

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
kontrola webu

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

Úkoly z: 27. 06. 2014
85.

TJ zajišťuje knižní zpracování zápisů ze schůzí výboru se zápisem z VH. Do 31.8. mohou oddíly před.
předat své záznamy od roku 2004 ke zapracování do uvedené knihy
oddílů
12.06.15 - chybí dokumenty od cyklistiky, kuželek, nohejbalu a tenisu

01.09.16 - Starosta městyse žádá oddíly o doplnění a zprovoznění webových stránek
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Úkoly z: 14. 11. 2014
98. Zajistit síto do výlevky

Z: 03.12.15 - Landsman Jiří

Úkoly z: 28. 01. 2016
152.

Výbor rozhodl projednat nájem se SC Biketrial, pověřuje jednáním
14.04.16 S panem Pavlíkem byl dohodnut roční nájem 7.000,- Kč, od konce dubna do začátku cvičení
bude vyklizena nářaďovna, prozatím nájem nebyl zaplacen
06.06.16 nářaďovna vyklizena, nájem zaplacen. Výbor TJ Sokol odsouhlasil pronájem pozemku
„Kačenárna“, parc. Č. 2733, o výměře 7110 m2za 1,- Kč ročně. Smlouva bude podepsána po
souhlasu Zastupitelstvem městyse
- Podepsáno, splněno

153. Po posouzení nabídky výbor TJ rozhodl o realizaci 3. vstupů do sokolovny přes kartu

Z: Král,
Šimůnek,
Valoušek

Z: Král

Úkoly z: 14. 04. 2016
170. Valná hromada TJ - po diskusi výbor TJ rozhodl, příspěvek na provoz sokolovny, kuželky 2.000 Kč a
volejbal 5.000 Kč, v případě nepředání zpráv o činnosti do konce dubna bude příspěvek navýšen

06.06.16 - v termínu předal volejbal, kuželky ne - příspěvek 3.000 Kč - náhradní termín 31.7.2016
174. Před. odd. atletiky pozval na jubilejní 30. r. půlmaratónu a požádal přítomné o pomoc při zajištění závodu, neděle 26.6.
01.09.16 - předseda oddílu poděkoval všem kteří spolupracovali při zajištění akce, celkem
bylo 178 startujících, půlmaratón 115 (M83+Ž24, příchozí 5, dětí 64)

Úkoly z: 06. 06. 2016
177.

Dne 2.6.2016 se uskutečnilo výběrové řízení pro Modernizaci sokolovny NV na TDI a koordinátora BOZP.
S protokolem z jednání hodnotící komise byl seznámen výbor TJ. Výbor TJ Sokol potvrdil doporučení komise. Přílohou
zápisu je Protokol a Rozhodnutí.
- Podepsáno, splněno

178.

Výbor TJ Sokol rozhodl o podepsání smlouvy s dodavatelem stavby Modernizace sokolovny Nové Veselí, POZEMNÍ
STAVBY Jihlava, spol. s r.o., IČO 18198074, za cenu 16 585 800 Kč bez DPH
- Podepsáno, splněno

179.

Výbor TJ Sokol rozhodl o podepsání smlouvy, pro stavbu Modernizace sokolovny Nové Veselí na TDI - Ing. Michal
Brych, Hamry n. S. a koordinátora BOZP Ing. Radek Pitka, Žďár n. S.
- Podepsáno, splněno

180.

Na návrh starosty výbor jmenoval poradcem Miroslava Štourače

181.

Výbor pověřil kontrolou smluv na reklamu a podporu sportu

182.

Předseda odd. házené informoval, muži 1.liga - 1. místo, postup do extraligy, Mistrovství republiky dorost. st. 3. místo,
ml. 2. místo, česko-slovenský pohár 2. místo, B mužstva st. 2. liga 9. místo, ml. Moravská liga 1. místo, Liga Vysočiny
ml. žáci A - 1 místo, B - 4, st. ž. A - 1. místo, B - 5, Mistr. republiky st. ž. 5. místo a ml. ž. 6. místo, česká reprezentace
dorostenci 5 hráčů a junioři 6 hráčů
- Splněno

183.

Př. odd. volejbalu informoval, žákyně čtyřky A-1.místo, B-9, C-16, D-13, E-28, F-29, ml. a st. ž. přebornice Vysočiny,
MR ml.ž. 13. místo, st.ž. 20.- 24., reprezentace ml.ž. R. Mokrá a S. Šimonová
- Splněno

184.

V pátek 10.6.2016 v 18:00 hodin se uskuteční v sokolovně slavnostní zápis do pamětní knihy Městyse, úspěšní sportovci
Nového Veselí v sezoně 2015 - 2016, všichni jsou srdečně zváni
- Splněno

185.

Starosta poděkoval oddílu házené za vyklízení staveniště a požádal volejbalisty o spolupráci

- Splněno
- Splněno Z: Štourač

- Splněno oddílem házené

Úkoly z: 01. 09. 2016
186.

Užší výbor se sešel 8x při řešení úkolů finančních a organizačních

187.

Dne 6.7.2016 se uskutečnil Pochod kontrola pramene Oslavy, jako Memoriál Miroslava Zity s účastí 84 účastníků, na
Mirka Zitu vzpomněl pan prezident Miloš Zeman
- Splněno

- Splněno

188. Dne 1.9. se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele vybavení ubytovny. S protokolem z jednání
hodnotící komise byl seznámen výbor TJ. Výbor TJ potvrdil doporučení komise. Pro doplnění platební podmínky: Novotný- záloha 60% - doplatek 40 dnů po dodání, Vencelidesová - 90 dnů po
dodání, Veselý - záloha 50 % - doplatek 14 dnů po dodání
189. Výbor TJ rozhodl o podepsání smlouvy s Miroslavou Vencelidesovou na vybavení ubytovny
190. Nezaplacené členské příspěvky oddíly kuželky, OV divadlo, OV ženy, stolní tenis a volejbal
191. Na Ministerstvo školství byly předány požadované doklady pro udělení dotace
192. S Krajem Vysočina bylo projednáno snížení dotace na 4,730 mil. z důvodu de-minimis
193. Dne 30.8. proběhlo jednání s Českou spořitelnou o možnosti úvěru 5 mil. Kč (krátkodobý - Kraj
Vysočina) a 4 mil. Kč. Výbor TJ Sokol byl seznámen se žádostí o úvěr a indikativní nabídkou ČS.
Po diskusi, výbor TJ Sokol rozhodl o podání žádosti na uvedený úvěr ve výši 9 mil. Kč
194. Dokončit jednání o změně dodavatele energií

Z: Štěpánek, Král
195. Trvalé úkoly bod 3. - předat P. Šimůnkovi do16.9.2016 požadavky na využití sokolovny Z: př.odd.
Zapsal: Jan Král
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KK: Miroslav Sýkora
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