
 

 
Úkoly  na  24.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  04. 02. 2010 

 

Vyřazené úkoly: 241, 271, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287 a 288. 
 
 

Aktivity: doplněno 04. 02. 2010, bod 1. 

1. Drobná údržba: oprava el. instalace jeviště, bod 148, revize, závady. Z: Král 

2. Drobná údržba:  - připravit rekonstrukci osvětlení sálů sokolovny. 
19.09.08 - zabetonovat kraj chodníku u zábradlí  
- opravit vstup do šaten           04.02.10 - Splněno. 

Z: Král 
Z: Vencelides Jan 

3. Zateplení stropu sokolovny - protipožární záklop. 
18.07.03 - svolat schůzku jak dále: Chalupa, Král, Landsman. 
01.09.03 - připravit řešení.       03.10.03 - zpracovat finanční varianty. 
17.09.04 - zpracovat projekt.  19.09.08 - řešení viz bod 74. 

 
Z: Pohanka Josef 
T: 15. 12. 2004 

 
 

Trvalé úkoly:  

1.  Léto: Udržovat zeleň.               Zima: Udržovat přístup k sokolovně. Z: Vencelides Jan 

2.  Zajistit postřik proti plevelům na hřištích, chodnících a dráze. Z: Sýkora, Pazdera 

3.  V září, rozvrh cvičení v sokolovně a doplnit nářadí. Z: Šimůnek 

4.  Provádět kontroly cvičení v sokolovně. Z: výbor TJ 

5.  Zajistit vyvěšení termínů tréninků a utkání na sokolovně. házená, nohejbal, volejbal 

6.  Zpracovat a odsouhlasit provozní náklady na provoz sokolovny, 
hřiště, kuželny pro cvičení a kulturu a na nový rok. 
04.02.10 - Výbor TJ odsouhlasil provozní náklady na rok 2010, 
provoz hřišť 100,- Kč/hod., sokolovna tělovýchova 260,- Kč/hod., 
kultura sokolovna 5.000,- Kč, kuželna 380,- Kč a 150,- Kč/1 dráha. 

Z: Vencelides Jan, 
výbor TJ 

 

Úkoly z: 29. 04. 2005 

27. Zpracovat výsledky st. tenisu.(přebor TJ, historie). 04.02.10 - Dále řeší oddíl. Z: Pohanka Z. 

31. Zajistit archivaci dok. odd. a info. na internet.     04.02.10 - Dále řeší oddíl. Z: Fejt, Pohanka  

Úkoly z: 10. 03. 2006 

74. Výbor TJ rozhodl, aby ing. Pohanka zpracoval studii na ubytovací prostory v sokolovně. 
19.09.08 - zadání: ubytování pro cca 40 lidí, šikmá střecha, střešní okna, propojení s halou, 

  zpracovaná studie předložena - výbor TJ Sokol odsouhlasil řešení ubytování. 
07.11.08 - zpracována kompletní studie.                                         - Splněno sledovat dále 

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 

Úkoly z: 23. 11. 2007 

153. Úkol 136: O zpracování pasportizace byl požádán ing. Kerbr z Přibyslavi. Z: Král Jan 

Úkoly z: 29. 12. 2007 

173. Zpracovat statistiku oddílu cyklistiky - papír, internet.    04.02.10 - Dále řeší oddíl. Z: Mikla Ji ří 

 



Úkoly z: 12. 06. 2009 

268. Starosta TJ požádal radu Městyse o navrácení pozemku pod a za kuželnou  do vlastnictví TJ. Bude zapsáno věcné 
břemeno, včetně přístupové komunikace, která je TJ, na možnost vstupu a oprav kanálů. Výbor TJ jednání schválil. 

272. Prověřit možnost uplatnění pojistky u Podnikatelské poj. - stržené svody a střecha. 
10.09.09 - hlášení o pojistné události předáno.                    04.02.10 - stržené svody 5.137,- 

Z: Král 

277. 04.02.10 - Všechny oddíly vybraly za rok 2009 členské příspěvky.                                                  - Splněno 

Úkoly z: 10. 09. 2009 

282. Uzamčení pramene Oslavy proběhne 28.10.2009 v 9.30, výbor TJ zve všechny příznivce.              - Splněno 

289. Výbor TJ rozhodl, že ve spolupráci s Městysem požádá MŠMT o grant „ Rozvoj sportu “. Jedná se o hřiště 
s umělým povrchem, pískové hřiště a běžeckou dráhu, dále o vybavení posilovny. 
15.10.09 - Dohoda o spol.postupu byla potvrzena na jednání rady 06.10.04.02.10 -Žádost podána na hřiště 

299. Předat podklady od akce Rozhodni se sám jednatelce TJ ( rozpis, výsledky ). Z: Materna 

Úkoly z: 15. 10. 2009 

300. Správce sokolovny provedl opravu venkovních omítek, nátěrů dveří, okapů a parapetů. 

301. Bylo provedeno umytí oken v celé sokolovně. 

302. Před pouťovými zábavami byly provedeny ochranné nátěry podlah sokolovny. 

303. Oddíl házené zajistil uspořádání pouťových zábav. 

304. Bylo provedeno vyúčtování Župního grantu, oprava okapů. 

305. Volební období pro všechny orgány ČOS je tříleté, volby proběhnou v roce 2010. 

306. Bylo rozhodnuto o pořádání sportovního plesu oddílů TJ Sokol v sobotu 19.12.2009. Příští rok D, C nebo V.  

307. Pokladník TJ podal kompletní informaci o stavu financí TJ a jednotlivých oddílů. 

308. Předseda oddílu házené informoval o výsledcích družstev a novém vebu ČSH. 

309. Předseda oddílu stolního tenisu informoval o účasti družstva mužů v OP II.tř.-„B“nehraje. 

310. Př. odd. volejbalu, od13.10.2009 uvolněn z výboru Pohanka Josefa ml. a kooptován Chlubna Petr. 

311. Jednatel a hospodář provede kontrolu a aktualizaci Staveb a materiálového zabezpečení. 

Úkoly z: 04. 02. 2010 

312. Užší výbor TJ se sešel 3x při řešení naléhavých úkolů finančních a organizačních, při vyplňování 
vyúčtování sportovních grantů od ČOS a kraje Vysočina, příspěvku ČOS na sportovní činnost družstev 
oddílů házené a cyklistiky a zpracování vyúčtování příspěvku na KCTM házené kraje Vysočiny. 

313. Dle rozhodnutí předsednictva výboru župy, musí Valná hromada volební proběhnout do 31.03.2010.  

314. Výbor TJ rozhodl, že Valná hromada bude v pátek 12.03.2010 v 18.00 hod. Organizace obvyklá. 

315. Výbor TJ rozhodl o návrhu kandidátky na funkci starosty, jednatele a dalších členů výboru TJ. 

316. Starosta TJ vyzval zástupce oddílů, aby předložil návrhy na doplnění výboru TJ Sokol. Z: předsedové odd.

317. Volební schůze sportovních oddílů, odboru všestrannosti a divadelního souboru proběhnou do 12.03.2010. 

318. Výbor sokolské župy Havlíčkovy proběhne v naší sokolovně v dubnu - květnu 2010. 

319. Na základě rozhodnutí výboru ČOS činí členské příspěvky 300,- Kč a 100,- Kč. Výbor TJ Sokol rozhodl: 
registrovaní a aktivní členové 300,- Kč, registrovaní důchodci 200,- Kč, ostatní 100,- Kč. 

320. Starosta TJ a př. odd. házené byli pozváni na zasedání rady Městyse k projednání příspěvku pro TJ.  

321. Výbor TJ doporučil příspěvek pro mládež s tím, že vlastní rozdělení provede TJ. 

322. Výbor TJ uložil připravit podklady pro jednání s Radou Městyse. Z: Král Jan, Materna Zd. 

323. Odd. házené požádal o klíče k šatnám. Na základě kontroly trenérů oddílem, budou klíče předány. 

324. Starosta TJ informoval výbor o doplnění webu: členové, funkcionáři + fotografie, ročenka 2008. 

325. Pokladník TJ podal informaci o hospodaření oddílů a TJ.  

326. Výbor TJ vyslovil uznání oddílům za rozumné čerpání finančních prostředků v letošním nepříznivém roce. 

327. Zpracovat žádost, grant na rekonstrukci, opravu el. instalace na jevišti - návaznost na bod 148. 

328. Předseda odd. volejbalu informoval o činnosti oddílu a o první výhře kadetek v 1. lize - Ivančice. 

329. Předseda odd. házené informoval o činnosti oddílu. 16.-18.4. bude pořádat kval. mistrovství Evropy juniorů. 

330. Předseda odd. šachu informoval o činnosti oddílu, vánoční bleskovka proběhla jako memoriál Milana Holcmana. 

331. Zástupce divadla informoval o činnosti divadelních souborů. 1. Bílek Jar, 2. Vítek Petr, 3. Stehlíková Jana. 

332. Byla provedena úprava ovládání topení ( sál, nový sál a horní přísálí - otevřen, zavřen - teplý vzduch ).  
 


