Úkoly na 57. schůzi výboru Tělocvičné jednoty Sokol dne 25. 11. 2016
Výbor

přítomni
omluveni

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

Předsedové oddílů

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

Poradci

přítomni
omluveni

Vyřazené úkoly:

152, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 a 187

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

Aktivity, údržba:
1.

12.06.15 - Modernizace sokolovny - zahájeno řízení o stav. Povolení - zastaveno
09.09.15 - je zpracován projekt, TJ požádala Městys o podporu, akce však nebyla vybrána MŠMT
28.01.16 - IPI připravuje žádost na MŠMT a na Kraj Vysočina, vyhlášení výběrového řízení na
dodavatele, na MÚ ve Žďáře byla podána žádost o stavební povolení
14.04.16 - 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
06.06.16 - 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
01.09.16 - 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

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

25.11.16 - na účtu TJ je příspěvek od Městyse a dotace od MŠMT, výbor odsouhlasil a
potvrdil práce a platby za červenec 708.529 za srpen 1,172.639, za září
2,986.701 a říjen 2,579.618, 1. odsouhlasil a potvrdil rozsah 1. dodatku a
platbu 374.189, výbor potvrdil doplnění elektronických zámků a regulace
topení do pokojů, rozšíření topení do cvičebního sálu, chodby a napojení
kabin, na základě žádosti o prodloužení termínu, MŠMT žádosti vyhovělo,
Kraj Vysočina předběžně odsouhlasil, po diskusi výbor potvrdil posun
termínu pro PS Jihlavu o 14. dní, PSJ vyčíslili posun termínu do 28.02.2017,
výbor pověřuje starostu a místostarostu jednáním o změně termínu a
přípravě dodatku č. 2

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, aby zodpovídali za výkon činností v rámci svých svazů Z: př.odd.
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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

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

Z: 03.12.15 - Landsman Jiří

Úkoly z: 28. 01. 2016
153.

Po posouzení nabídky výbor TJ rozhodl o realizaci 3. vstupů do sokolovny přes kartu 25.11.16 - řešit se stavbou Vypustit

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 - kuželky ne - příspěvek 3.000 Kč - náhradní termín 31.7.2016

Úkoly z: 01. 09. 2016
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 % - dopl. 14 dnů po dodání - Splněno

189. Výbor TJ rozhodl o podepsání smlouvy s Miroslavou Vencelidesovou na vybavení ubytovny

190. Nezaplacené členské příspěvky oddíly kuželky, OV divadlo a stolní tenis
25.11.16 - starosta upozornil na konec minulého roku a oddíl cyklistiky
191. Na Ministerstvo školství byly předány požadované doklady pro udělení dotace

- Splněno

192. S Krajem Vysočina bylo projednáno snížení dotace na 4,730 mil. z důvodu de-minimis

- Splněno

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
25.11.16 - výbor potvrdil - podepsaná smlouva na úvěr do 4 mil., překlenovací úvěr do 5 mil.
194. Dokončit jednání o změně dodavatele energií
195.

Z: Štěpánek, Král

Trvalé úkoly bod 3. - předat P. Šimůnkovi do16.9. 16 požadavky na využití sokolovny
Z: př.odd.
25.11.16 - Při sestavování rozvrhu se přihlásil Florbal 3 a po vydání rozvrhu Florbal 4, ani
jedna ze skupin následně neprojevila zájem v aktivitě pokračovat
- Splněno

Úkoly z: 25. 11. 2016
196. Užší výbor se sešel 11x při řešení úkolů finančních a organizačních

- Splněno

197. Starosta informoval o nabídkách na vybavení ubytovny matrace, povlečení, ručníky, poptávkou
byly osloveny fi. ALDA, Caretrade, IKEA, Jisk, Lidl, MB Sving a Tibex. V termínu jsme doslali
nabídky od Caretrade bez matrací, kompletní od IKEA a MB Sving, výbor rozhodl podepsat
smlouvu s MB Sving, vybavení 3x, cca 300.000
198. Šimůnek upozornil na potřebu úplnější náplně programu k utkáním házené pro diváky

- Splněno

199. Starosta upozornil odd. házené a volejbalu na výběr členských známek u nových členů
200. Výbor rozhodl umožnit Městysi využít antuková hřiště pro stavbu cvičebního sálu, bez náhrady
201. Dotaz předsedy odd. volejbalu, kdy budou volejbalové kurty v provozu - předpoklad, konec června
202. Fa. zajišťující údržbu elektrické sítě provedla zkrácení smrků podél silnice

Zapsal: Jan Král

Zápis č. 57

Ověřil: Marie Bártová

2

- Splněno

KK: Miroslav Sýkora

25. 11. 2016

