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Úkoly  na  44.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  28. 02. 2014 

Výbor přítomni  - Bártová, Bílek, Jonák, Král, Landsman, Pohanka Z., Šimůnek, Štěpánek, 
Vencelides Jan 

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

Vyřazené úkoly: aktivity 1 a 2, úkoly 3, 7, 14, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58,  62, 64, 65, 66 a 67 
 

 Aktivity, údržba: 22.11.13 -  částečně, č. 1 a 2, 28.02.14 - doplněn bod 6 
1. 06.10.12 -  do oken sokolovny doplnit blokování křídel.                - Splněno. Z: Landsman Jiří 

2. 18.07.03 - zateplení stropu sokolovny, protipožární záklop, ubytovna.  
19.09.08 - výbor rozhodl zpracovat studii. Zadání: ubytování pro 40 lidí. 
07.11.08 -  studie předložena - výbor TJ Sokol řešení odsouhlasil. 
07.03.13 -  výbor odsouhlasil zpracovat studii ubytovny nad kuželnou. 
22.11.13 -  studie ubytovny zpracována. Výbor řešení odsouhlasil. 

  
Z: Král Jan 
Pohanka Jos.    

3. 16.05.13 -  specifikace infrasauny. (135x135), pro 3 osoby. Z: Štěpánek L. 
4. Atletická dráha a doskočiště, dokončeno a předáno k užívání. Splněno 

5. Oprava střechy nad vstupem sokolovny, WC a přístřeškem klubu dokončena. Splněno 

6. Opravu střechy na sokolovně - roh nad vstupem do Sokolíku a odsávání Sokolíku. Vencelides 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: Bílek, Chlubna, Křivánek 

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 pozvánek 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 

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 při opravě kanálů.  02.12.10 - výbor rozhodl vyčkat a postupovat dle další potřeby TJ. 

Úkoly z: 17. 09. 2010 

366. Sokol požádal ČOS o doplnění časomíry v hale, dle pravidel házené. Z: Bílek 

Úkoly z: 26. 01. 2012 

440. web TJ: 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. 
22.11.13                           sjednocení webů TJ a městyse bez ztráty dat - Neuerová 
07.03.13 divadlo kontrola webu - Stehlíková 
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Úkoly z: 13. 09. 2013 

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. 

28.02.14 - MS zajistí chatu a program, Sokol zajistí občerstvení o organizaci      - Splněno. 

Úkoly z: 23. 11. 2013 

55. Změny živnostenského zákona č. 455/91, které platí již od 17.10.2013. 
Pokud TJ pořádá během roku sportovní a kulturní akce i pro širokou veřejnost, musí si zajistit tyto 
náležitosti: 
1. Živnostenský list na provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sport. činnosti; 
2. Živnostenský list na provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, přehlídek, prodejních a podobných akcí (mikulášská, dětský karneval, 
zábava, dětský den, sportovní odpoledne pro veřejnost atd.); 

3. Koncesi na hostinskou činnost, kde je nutný odpovědný zástupce (může být vyučen v oboru kuchař-číšník, 
nebo 6 let praxe v pohostinství); 

4. Koncesi na prodej kvasného lihu, lihu konzumního a lihovin.  
    Obsluhující osoby musí mít zdravotní průkaz. 
Oddíly házené a cyklistiky zajistí doplnění informace a schůzku - Bílek, Pavlík, Král 

57. Vánoční akce: 15.11.-8.12. kuželna přebor TJ Sokol na 2 x 50 hodů     1.Deyssing, Filipová Jiřina, Mokrá 
 07. 12. sokolovna taneční zábava - oddíl cyklistiky 
 12. 12. hala volejbal Challange cup Brno - Belgie 
 14. 12. v 15:00 hala házená Čechy - Morava, ženy 15:00, muži 17:00 
 15., 21., a 29. 12. sokolovna divadlo Kdosi brousí nad Paďousy 
 21. 12. v 19:00 hala turnaj v mariáši 1. Pytlík František 
 22. 12. v 14:00 hala turnaj rodinných dvojic ve volejbal     1. Materna Zdeněk+Tereza
 22. 12. v 15:30 sokolovna Vánoční koncert hudba Vencelides 
 26. 12. v 08:30 hala turnaj v malé kopané 1. N.V. Dvůr 
 28. 12. v 09:00 sokolovna přebor TJ Sokol ve stolním tenisu 1. Kupa Jan 
 28. 12. v 15:00 Sokolík Mem.M.Holcmana, blesková hra šachy 1. Bílek Roman 
 29. 12. v 12:30 kuželna Turnaj o pohár starosty Městyse, př.TJ 1. Mokrá Martina 
 29. 12. Sokolík hudba Vencelides 
 30. 12. hala setkání příznivců oddílu házené 

59. Zajistit informační ceduli (Aktivity č.4) poděkování kraji Vysočina                           - Splněno. Z: Materna 

60. Zpracovat vyúčtování (Aktivity č.4) se všemi doklady.  - Splněno, předáno na Kraj a vyúčtováno. Z: Král 

61. Informovat o postupu při doplnění kuželek o signalizaci přešlapů. 
28.02.14 - lze realizovat jen jako rekonstrukce na závodní dráhu (cca 80.000,- Kč) 

Z: Vrko č 

63. Vyvěsit provozní řád před a na jevišti a řády předat správci. Z: Stehlíková 

Úkoly z: 28. 02. 2014 

68. Užší výbor se sešel 6x při řešení úkolů finančních a organizačních. 

69. Bylo provedeno vyúčtování dotací od ČOS, Kraje Vysočina a ČSH. 

70. Byla podepsána smlouva na stravování a ubytování sportovců se ZŠ. 

71. Byly podány žádosti o podporu na kraj Vysočina házená, na ČOS atletika, házená, nohejbal, volejbal. 

72. Bylo provedeno vyúčtování za rok 2013 a výsledek předán všem oddílům. Reklamace budou 
prověřeny a oddílů bude podána zpráva. 

73. Předseda informoval výbor: Biketrial Nové Veseli je od 11.3.2011 samostatný spolek. Biketrial 
požádal TJ o pronajmutí Kačenárny a možnost postavení srubu s přístavkem. Výbor TJ rozhodl: TJ 
Sokol požádá Městys o možnost postavení srubu s přístavkem spolkem Biketrial Nové Veselí. O 
pronajmutí Kačenárny Biketrialu rozhodne výbor TJ po předložení návrhu smlouvy. 

74. ČOS byly předány registrace oddílů, odborů všestrannosti a vzdělavatelského a členské základny. 

75. Příspěvek KV ml., přes Župu Švece: C-1.344, D-1.033, H-11.679, OV-3.307, ST-310, Š-1.550, V-4.547. 

76. ZŠ věnovala vyřazenou velkou smažící pánev do Sokolíku, pánev je zprovozněna. 

77. Výbor TJ rozhodl, že Valná hromada TJ bude v pátek 11.04.2014. Organizace standartní. 

 
Zapsal: Jan Král Ověřila: Marie Bártová KK: Miroslav Sýkora  


