
Úkoly  na  28.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  02. 12. 2010 
 

Vyřazené úkoly: aktivity bod 2. a 3. částečně, 74, 289, 318, 321, 337, 340, 341, 342, 343, 345 až 355. 
 
 
 

Aktivity: doplněno 17. 09. 2010 

1. Modernizace sociálního zařízení v kabinách házené - grant Župy. 
17.09.10 - na provedení prací byla vybrána Fa Dvořák, stavební dozor 

Z: Landsman Jiří 
Z: Chalupa Jiří 

2. Drobná údržba: elektrické vybavení jeviště, bod 148. 
16.07.10 - sdružené finanční prostředky.  

 
Z: Vítek Petr 

3. Drobná údržba:  
16.07.10 - nátěr podhledu střechy klubu a výměna čelního prkna. 
 - oprava nátěru střechy sokolovny, po kontrole, rok 2011. 
17.09.10 - oprava hlavního a bočního schodiště, výměna parapetu u 

okna sokolíka a vodovodních baterií na WC sokolovny, 
zabetonovat obrubníky u vchodu do sokolovny. 

- úkoly 358, 359 a 360, oplocení BV, poškození plotu, štěrk. 

 
Z: Landsman Jiří 
Z: Štěpánek Luboš 
- Splněno 
 
Z: Vencelides Jan 
Z: K řivánek Z. 

4. Zateplení stropu sokolovny - protipožární záklop - ubytovna. 
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 - výbor TJ rozhodl, aby ing. Pohanka zpracoval studii na 

ubytovací prostory v sokolovně. Zadání: ubytování pro 
cca 40 lidí, šikmá střecha, střešní okna, propojení s halou. 

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

 
 
 
 
Z: Pohanka Josef 
      Král Jan 
 

 
 

Trvalé úkoly: 02. 12. 2010 doplnění bodu 8 

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

5.  Zpracovat a odsouhlasit provozní náklady na provoz sokolovny, 
hřiště, kuželny, klubovny pro cvičení a kulturu na nový rok.  

Z: Vencelides Jan, 
     výbor TJ, Hladík 

6.  Oddíly budou zajišťovat pořádání Valné hromady TJ Sokol. Z: Král 

7.  Sportovní ples TJ Sokol budou zajišťovat oddíly. 
02.12.10 - z důvodu pozdního rozhodnutí byl 2. ples odvolán. 

Z: r. 2011 cyklistika, 
   volejbal nebo divadlo 

8.  Na web městyse do povánek předat informace o utkáních. Z: házená, volejbal a další 

 

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: 12. 06. 2009 

268. Na základě rozhodnutí výboru TJ starosta požádal radu městyse o navrácení pozemku pod 
a za kuželnou  do vlastnictví TJ. Bude zapsáno věcné břemeno přístupové komunikace, 
která je TJ, na vstupu a opravu kanálů.  
02.12.10 - Smluvně vrácen pozemek pod kuželnou, výbor rozhodl vyčkat a dále postupovat 
dle další potřeby TJ Sokol. 

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,- 
02.12.10 - oprava střechy 8.303,- další jednání ukončeno.                   - Splněno 

Z: Král 

 

 

Úkoly z: 25. 03. 2010 

335. Jednání se ZDARem o fakturaci dopravy. 
16.07.10 - nebude-li splněn požadavek na měsíční, položkovou fakturu 

 s označením cíle jízdy, bude faktura vrácena. 

Z: Bílek 

339. Prověřit možnost získání a financování praporu pro TJ Sokol. 
16.07.10 - prozatím žádná informace.      02.12.10 - Zjistit dodavatele a cenu. 

Z: Král 
Z: Jonák 

 

 

Úkoly z: 16. 07. 2010 

344. Starosta TJ informoval o kontrole příspěvku MŠMT okresní finanční správou. 700.000 - 
vybavení kuželny vše v pořádku. 1,000.000 - kuželna chybně vyplněné parametry projekční 
kanceláří  Santis - řešení přes JUDr. Jirmana. 
17.09.10 - odeslána žádost na MF o prominutí pochybení. 

356. Městys Nové Veselí zajišťuje za spolupráce s oddílem házené repasované vybavení 
posilovny - předpokládaný termín otevření, říjen.    02.12.10 - 01.12.2010 byla posilovna 
otevřena veřejnosti. 

357. Oddíl házené připravuje na září zápis účastníků mistrovství republiky 
házené starších žáků do pamětní knihy Městyse. ( Oddíl cyklistiky? ) 
17.09.10 - uskuteční se 1. října v 19.oo hodin, včetně oddílu cyklistiky. 

Z: Materna 
Z: Mikla 

358. Oddíl volejbalu nabídl vedení městyse zabetonování oplocení kolem 
pískového hřiště pro volejbal, malou kopanou, házenou. 

Z: K řivánek Z. 

359. Sokol upozorňuje vedení městyse na poškozené oplocení u antukového 
hřiště směrem ke kuželně, ke kterému došlo při sečení travnaté plochy.  

Z: K řivánek Z. 

360. TJ Sokol požádal vedení městyse o možnost zajištění štěrku pod tribuny. Z: Jonák Ivo 

 

 

 



Úkoly z: 17. 09. 2010 

361. Užší výbor TJ se sešel 2x při řešení úkolů finančních a organizačních. 

362. TJ Sokol požádala radu Městyse o dlouhodobý pronájem pozemku u 
Novoveselského rybníku, pro oddíl cyklistiky, tréninkový a závodní areál. 
02.12.10 - smlouva byla odsouhlasena a podepsána. 

Z: Jonák Ivo    
     Mikla 

363. Oddíl házené požádal ČSH o přidělení střediska mládeže 2010-2011, nebyli jsme vybráni. 

364. Dukly Praha odehrála utkání v Poháru EHF se slovenským celkem MŠK Hlohovec v neděli 
12. září v hale v Novém Veselí.  http://www.hcduklapraha.cz/index1.php?rocnik=6&sekce=4&vzor=18&clanekid=429 

2.kolo s Chorvatským RK Nexe Našice bude odehráno 10.10. v 11.oo hod. opět v N.Veselí. 
02.12.10 - Dukla Praha byla velmi spokojena se zajištěním organizace. 

365. Zajistit osvětlení chodníku z haly, kolem volejbalového hřiště. Z: K řivánek Z. 

366. Sokol požádal Městys o doplnění časomíry v hale, dle pravidel házené. Z: K řivánek Z. 

367. Rozvrh cvičení byl vydán v 39. týdnu, zahájení cvičení 41. týden. 
Dodatečný požadavek odd. volejbalu, byl upraven rozvrh cvičení 45. týden. 

Z: Šimůnek 

368. Oddíl házené zajišťuje pouťové zábavy. 
02.12.10 - výbor TJ poděkoval oddílu házené za uspořádání tradičních zábav. 

Z: Materna 

369. Po pouťových zábavách bude vymalován sál a proveden úklid. 
02.12.10 - výbor TJ poděkoval oddílu volejbalu za pomoc při úklidu. 

Z: Vencelides 

 

 

Úkoly z: 02. 12. 2010 

370. Užší výbor TJ se sešel 2x při řešení úkolů finančních a organizačních. 

371. Oddíl volejbalu - hrají družstva: muži s Rissi Žďár nad Sázavou KP II. tř., ženy, kadetky,  
starší a mladší žákyně KP Vysočiny. 

372. Výbor TJ uvolnil Štěpánka Luboše z funkce předsedy odboru sportu a z výboru TJ Sokol 
z důvodu zvolení do rady městyse, výborem TJ byl jmenován poradcem výboru TJ. 

373. Do výboru TJ byl kooptován Šimůnek Petr.             

374. Předsedou OS byl zvolen Landsman Jiří. 

375. Mezi poradce výboru byl jmenován výborem TJ, nový starosta městyse Křivánek Zdeněk. 

376. Bylo provedeno vyúčtování příspěvků od Župy Havlíčkovy. 

377. Oddíl házené bude pořádat z pověření ČSH ve dnech 7. - 9. ledna 2011 kvalifikaci o postup 
na MS juniorů. Účastníci turnaje Anglie, Norsko, Slovinsko a ČR. Časy zahájení utkání 
v pátek v 15.oo a 17.oo hodin, v sobotu a neděli ve 14.oo a 16.oo hodin. 

378. Žádost Petra Veselého, zahájit činnost družstva žáků fotbalu v sokolovně  
- výbor TJ pověřuje projednat podmínky činnosti starostu TJ. 

379. Žádost o zahájení činnosti „ Důchodci Nové Veselí “ - tři členi TJ ustaví vedení  
- výbor TJ pověřuje projednat podmínky činnosti starostu TJ. 

380. Výbor ČOS rozhodl, že členské známky pro rok 2011 budou pro mládež do 18 let 100,- Kč 
a pro dospělé 300,- Kč bez rozdílu. Sletová známka dobrovolná 50,- Kč. 

 
 

Zapsal: Král Jan 


