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Úkoly  na  42.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  13. 09. 2013 

Výbor přítomni  - Král, Bártová, Materna, Landsman, Pohanka J., Štěpánek, Šimůnek, , Jonák, 
Bílek, Stehlíková 

 nepřítomni  - Neuerová, Vencelides Jan, Pohanka Z 
Předsedové oddílů  přítomni - Mikla 
 nepřítomni  - Krajčovičová, Chlubna, Skála, Pohanka L., Křivánek R. 
Poradci  přítomni  - Pavlík, Vrkoč        KK : Sýkora 
 nepřítomni  - Hladík, Křivánek Z., Vencálek, Vencelides Jar. 

Vyřazené úkoly: Aktivity částečně bod č. 1., 3. a 4., 512, 516, 2, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 33. 

 

           Aktivity: 30.07.13 -  doplněn bod 1 a 5. 

 Drobná údržba:   

1. 06.10.12 - do oken sokolovny doplnit blokování křídel, zajistit výměnu žlabů 
a svodů u klubu. 

30.07.13 - Odhad nákladů 6.500,-, řešit při jednání o opravě střechy bod 5. 
13.09.13 - S ohledem na výstavbu dráhy s doskočištěm byl výbor seznámen 

s nutností doplnění svodu dešťové vody z přístavku klubu. 

Z: 
Landsman     
     Jiří 

2. 18.07.03 - Zateplení stropu sokolovny, protipožární záklop, ubytovna.  
19.09.08 -  výbor rozhodl zpracovat studii. Zadání: ubytování pro cca 40 

lidí, šikmá střecha, střešní okna, propojení s halou. 
07.11.08 - studie předložena - výbor TJ Sokol řešení odsouhlasil. 
07.03.13 - Výbor odsouhlasil zpracovat studii ubytovny nad kuželnou. 

  
Z: Král Jan 
Chalupa Jiří 
Pohanka Jos.    

3. 16.05.13 - specifikace infrasauny. (135x135), pro 3 osoby. Z: Štěpánek L. 

4. 07.03.13 - Atletická dráha a doskočiště. 
16.05.13 -  Zahájení stavby srpen. Kraj Vysočina přidělil dotaci. 
30.07.13 - Zastupitelstvo Městyse rozhodlo o přidělení dotace. 

Z:Landsman, 
Král, Materna, 
Pohanka L. 

5. 30.07.13 - Při kontrole střechy nad vstupem sokolovny a WC byla zjištěna 
závada na střeše. Máme dvě nabídky na opravu: Michal Studený a 
Václav Ruber. Do čtvrtka Pohanka J. zajistí posouzení možnosti 
částečné opravy. Výbor jmenoval výběrovou komisi Landsman 
Jiří, Král Jan, Pohanka Josef 

13.09.13 - Po posouzení výběr. kom. rozhodla objednat výměnu a opravu 
střechy u Rubera (souhlasí s prodlouženou splatností faktury). 

Z: Král 
Landsman, 
Pohanka J. 

 

         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 Petr 

4.  Zajistit vyvěšení termínů tréninků a utkání na sokolovně. Z: Materna, Fejt, K řivánek 

5.  Zpracovat a potvrdit provozní náklady na provoz sokolovny pro cvičení 
a kulturu, pro hřiště, kuželnu, klubovnu a schválit oddílové příspěvky. 

Z: výbor TJ, 
Vencelides Jan 

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

7.  Sportovní ples TJ Sokol budou zajišťovat oddíly. Z: výbory oddílů 

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

9.  Celý srpen sokolovna a Sokolík pro potřeby od. házené a volejbalu. Z: Vencelides Jan 

 10. Sledovat termíny kontrol a revizí dle zadání. Z: Vencelides Jan 
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Úkoly z: 23. 11. 2007 

153. Úkol 136: O zpracování pasportizace byl požádán ing. Kerbr z Přibyslavi. 
29.07.13 - Současná hodnota majetku TJ je 15,069.323,20 bez pasportizace. 

Z: Král 
Neuerová 

 

Úkoly z: 12. 06. 2009 

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

Úkoly z: 17. 09. 2010 

366. Sokol požádal Městys o doplnění časomíry v hale, dle pravidel házené. 
20.07.12 - 07.03.13 - Zpracovat žádost na strojní investici od ČOS.    Splněno 
16.05.13 - zpracovat nájemní smlouvu na využívání haly Městyse, TJ.Splněno 

Z: Hladík 
Materna, 
Štěpánek 

Úkoly z: 26. 01. 2012 

440. web TJ: cyklistika        dát alespoň odkaz na aktuální stránky biketrialu   - Mikla Ji ří 
 nohejbal  doplnit vítěze turnajů, počtem družstev  - Chlubna Ivo     
 stolní tenis  rok vítěz přeboru, nejlepší hráč, počet hráčů, ml. - Pohanka Josef  
 malá kopaná  Mikulášský turnaj vítězové, počet družstev  - Landsman Jiří 
 volejbal aktuální sezonu - Křivánek 
 turnaj v mariáši   vítězové, počet hráčů  - Materna Zd. 
20.07.12                           sjednocení webů TJ a městyse bez ztráty dat - Chlubna Mir.  
07.03.13 divadlo kontrola webu - Stehlíková 

Úkoly z: 16. 05. 2013 

3. Úkol z VH: do příští schůze zpracovat návrh na rozdělení  nákladů provozu 
sokolovny na oddíly. 
30.07.13 - žádný odd. nepřipravil návrh. Návrh starosty na rok 2013  

C - 20, H - 20, K - 8, N - 2, ST - 10, Š - 3, V - 17, OV - 2, D - 15. 
13.09.13 - po diskusi oddíly C, H, K, ST, Š, V, OV návrh na částečnou 

spoluúčast na úhradě nákladů na provoz sokolovny v roce 2013 
potvrdily. Oddíl N nevznesl za dobu projednávání této 
záležitosti žádnou námitku, proto považujeme za schválené.  
D požádalo, přes dostatečný prostor k projednání, lhůtu do 
středy 18.9. Při zpracování rozvrhu požádalo o rozšíření 
využívání sokolovny. D sdělilo, že platba by byla pro soubor 
likvida ční. Na příští schůzi výboru sdělí výsledek jednání. 
Výbor TJ doporučil všem oddílům zavést oddílové příspěvky i 
pro neregistrované členy, kteří sportují a využívají sokolovnu. 

Z: Král, 
Šimůnek, 
př.oddílů 

7. Zajistit síto na výlevku.          - Pavlík 

8. Sokolovna bude v měsíci červenec mimo provoz, srpen obsazeno včetně sokolíku, TÚ č.9. 
30.07.13 - Sokolovna bude mimo provoz do 15.09.2013. 13.09.13 - Oprava podlahy provedena. 

14. Snížit zelenou ochranu proti odvátí písku, zajistit plachtu na zimní zakrytí 
plážového volejbalu. 

Z: K řivánek 
     Roman 

Úkoly z: 30. 07. 2013 

32. Starosta TJ navrhl doplnit poradce o Vrkoče Zdeňka za oddíl kuželek a Vencálka Libora za oddíl 
stolního tenisu, výbor odsouhlasil. 

34. Vyvěsit provozní řád pro používání sprch.                          - Splněno. Z: Materna, T: 32 týden 

35. Př. odd. házené informoval: 16.-18.8. turnaj mužů, Memoriál Dr. Smékala, 23.-25.8. turnaj ml. a st. 
žáků,  30.8-1.9. turnaj ml. a st. dorostenců, 17.-18.9. mistrovská utkání, venku. 

36. Pokladník TJ informoval, že členské příspěvky jsou vybrány mimo oddíl házené.             - Splněno 
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Úkoly z: 13. 09. 2013 

 

37. Před zahájením schůze výboru bylo provedeno proškolení předsedů a zástupců oddílů 
s prací na novém webu TJ Sokol. Lze předpokládat, že bude splněn bod.440. z  26.1 2012. 

38. Užší výbor se sešel 4x při řešení úkolů finančních a organizačních. 

39. Paní Pospíšilová požádala o povolení stavby, odvod dešťové vody, přes pozemek TJ. 
Výbor potvrdil. 

40. Na základě dohody s ředitelem ZŠ bude zajištěna plachta na zakrytí doskočiště. 

41. Při výstavbě atletické dráhy s doskočištěm vznikly více náklady spojené s vybudováním 
přístupových chodníků k dráze a práce spojené s úpravou doskočiště pro zakrytí plachtou. 
TJ Sokol požádá starostu Městyse o finanční příspěvek na úhradu uvedených nákladů.   

42. MS N.Veselí - Matějov požádalo o úhradu za užívání jejich chaty pro občerstvení 
účastníků pochodů k pramenu Oslavy zpětně za 7 roků. Stanovisko TJ: zpětná úhrada 
v žádném případě. Počátek pochodů byl na základě dohody obou subjektů a jedná se o akci 
pro širokou veřejnost s přímými náklady pro pořadatele bez příjmů. Návrh TJ:   pokračovat 
jako akce dvou subjektů, MS dá prostor k občerstvení TJ ponese zbývající náklady. 
V případě, že MS nemá zájem o tuto akci TJ uhradí 300,- Kč - přímé náklady MS. 

43. Starosta navrhl uvolnit z funkce poradce Pavla Hladíka, výbor potvrdil. 

44. Starosta navrhl za poradce výboru nového správce haly Ludvíka Valouška, výbor potvrdil. 

45. Oddíl házené uspořádá v pátek 27.9. a sobotu 28.9. pouťové zábavy. 

46. Zjistit výši nájmu za kulturní domy v Bohdalově a Ostrově n. Oslavou. 
Výbor TJ Sokol si je vědom, že uvedené objekty jsou v majetku 
městyse a jsou jím dotovány. 

Z: Landsman Jiří 

47. Zástupce OV žádal o možnost zakoupení podložek na cvičení. OV nemá v současné době 
žádné volné finanční prostředky. 
Výbor TJ s odvoláním na bod 3. doporučil řešit jako oddílový příspěvek. 

48. Oddíl házené informoval o proběhlých turnajích a nadcházející sezoně. Na pouť, v neděli 
odpoledne, hrají doma muži a dorostenecká družstva. 

Doplněné body zápisu: 

49. Byl zpracován kompletní rozvrh cvičení a užívání 
sokolovny a tělocvičny ZŠ. 
Rozvrh je přílohou tohoto zápisu.  

Z: Předsedové oddílů zajistí 
     předání rozvrhu všem vedoucím 
     cvičení a užívání sokolovny 

50. Prověřit možnost a cenu, doplnění vířivky, pískovým filtrem. Z: Valoušek 
 
 
 
S ohledem na splnění budu 3., byl tento zápis vydán až 18. 09. 2013. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Jan Král Ověřila: Marie Bártová KK: Miroslav Sýkora  


