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Úkoly  na  46.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  14. 11. 2014 
 

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

Předsedové oddílů  přítomni - Křivánek Roman, Pohanka Josef, Skála Michal 
 nepřítomni  - Bílek M., Chlubna I., Krajčovičová V., Mikla J., Pohanka L. 
 

Poradci  přítomni  - Bartoňová P., Křivánek Z., Stehlíková J., Valoušek L.   KK : Sýkora M. 
 nepřítomni  - Vencálek L., Vencelides Jaro., Vrkoč Z. 
 
Vyřazené úkoly:  aktivity 2 částečně 3, 4 a 5, úkoly 366, 55, 78, 81, 86, 90, 91, 92, 93 a 94 
 

 Aktivity, údržba: 14.11.14 - doplnění bodu 1 a splnění 2, 4 částečně 3 a 5 
1. 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 
14.11.14 - výbor odsouhlasil zpracovat žádost o investiční dotaci na MŠMT 

  
Z: Král Jan 
Pohanka Josef   

2. 16.05.13 -  27.06.14 - zajistit dokončení opravy sprch, specifikace infrasauny. 14.11.14. - Splněno. Z: Štěpánek 

3. 27.06.14 -  Oprava vstupních dveří do sokolovny a odsávání v Sokolíku. 14.11.14 - Část splněna. Valoušek 

Bílek 

Landsman
4. 27.06.14 - Změřit délku okruhu. - Splněno. 14.11.14 - Okruh po tartanové dráze za Handballklubem 

(přes parkoviště): 260 m. Okruh po chodníku před Handballklubem (přes parkoviště): 253 m.  
1 km - (okruhy za Handballklubem po tartanové dráze). Start u vchodu pro hráče do sportovní 

haly (označeno). Cíl ve čtvrtém okruhu u rohu začátek kuželny (označeno)  
3 km - (okruhy za Handballklubem po tartanové dráze). Start u vchodu pro hráče do sportovní 

 haly (označeno). Cíl ve dvanáctém okruhu na tartanové dráze - cíl běhu na 60 m. 
Zajistit zhotovení desky s okruhem a s označením délky 260 m, Startem a Cílem 2x.  

5. 27.06.14 - zajistit doplnění hlíny okolo dráhy, oprava kachlových kamen v sokolíku 
14.11.14 - na komín doplnit střížku 

Landsman, Valoušek 

 

 Trvalé úkoly: 14.11.14 - doplnění bodu 11 

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

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

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

4. Zajistit vyvěšení obsazení na hřištích Z: Valoušek, Bílek, Chlubna, Křivánek, Landsman 

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 akcích Z: házená, volejbal a další oddíly 

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

 10. Sledovat termíny kontrol a revizí dle zadání Z: Vencelides Jan 

 11. Doplňovat elektronický kalendář sokolovny, Sokolíku, kuželny, Handball klubu atd. Z:  Valoušek 

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 

14.11.14 - na základě aktivit, bod č. 1., výstavba ubytovny nad kuželnou pro lepší využití Sportovní 
haly a zlevnění přípravy sportovců, v souladu s vypsaným Záměrem Městyse Nové 
Veselí, č. j. 10/2014 TJ Sokol požádal o darování, část pozemku parc č. 164 o výměře 
903 m2 a část pozemku parc. č. 169 o výměře 153 m2, nacházející se v katastrálním 
území Nové Veselí (lokalita u sokolovny), který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u 
Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou 
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Úkoly z: 17. 09. 2010 
366. 27.06.14 - Sokol požádal ČOS o doplnění časomíry v hale, dle pravidel házené. 

14.11.14 - ČOS zakoupila panel nad stolek rozhodčích, opakovač.  
 TJ zajistila doplnění hlavní časomíry o čísla hráčů, tresty a časomíru pro běžecké 

disciplíny (pro potřebu školy,  půlmaratón a další)                                   - Splněno 

Z: Bílek, 
    Materna 

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 

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, prodej. a podobných akcí (mikulášská, dětský karneval, zábava, dětský den, sportovní odpoledne pro veřejnost atd.); 

3. Koncesi na hostin. čin., 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 

14.11.14 - nebudeme provozovat opakující se taneční zábavy za účelem zisku                   - Splněno 

Úkoly z: 28. 02. 2014 

73. O pronajmutí kačenárny Biketrialu N.Veselí rozhodne výbor TJ po předložení návrhu smlouvy. 

77. 27.06.14 - oslava 100. výročí zahájení sokolské činnosti (pobočka sokolu Žďár) - Smékalová, Král 

Úkoly z: 27. 06. 2014 
78. Užší výbor se sešel 5x při řešení úkolů finančních a organizačních. 

81. Náklady na provoz sokolovny hrazené oddíly stejné jak v roce 13  s tím, že oddíly  za využívání  vířivky navíc  H 5 a V 2.                          
C - 20, H - 25, K - 8, N - 2, ST - 10, Š - 3, V - 19, OV - 2, D - 15.                                               Výbor TJ návrh potvrdil 
14.11.14 - C minimálně užívání na podzim, starosta navrhuje následný předpis pro úhradu provozních nákladů v r.2014:  

  C - 5, H - 15, K - 1, N - 1, ST - 2, Š - 1, V - 12, OV - 1, D - 8                                     Výbor TJ návrh potvrdil  

82. Starosta TJ navrhuje ukončit činnost odd. atletiky k 31.12.14 (od 1.1.1987) a tenisu (od 1.1.1995) 
14.11.14 - výbor rozhodl o zrušení oddílu tenisu k 31. 12. 2014 

85. TJ zajišťuje knižní zpracování zápisů ze schůzí výboru se zápisem z VH. Do 31.8. 
mohou oddíly předat své záznamy od roku 2004 ke zapracování do uvedené knihy 

př. oddílů 
31. 12. 2014 

86. Atletika:  Půlmaratón se uskuteční 29.6.2014 a předseda požádal o zajištění pořadatelské činnosti 
14.11.14 - 28. ročníku se zúčastnilo rekordních 117 mužů a 24 žen, 7 km příchozí 1 muž, 2 ženy, vložené závody pro mládež s účastí 50 
atletů,  2,6 km dorostenci 3, 1,95 km st. žáci 5 a 3 žákyně, 1,3 km ml. žáci 10 a 3 žákyně, 650 m nejml. žáci 5 a 6 žákyň, 200 m 
předškoláci žáci 11 a 4žákyně, celkem 194 z Nového Veselí 13 

Úkoly z: 14. 11. 2014 
89. K bodu 268 starosta TJ připomněl, že se jedná o pozemky, které byly ve vlastnictví TJ Sokol a byly darovány městysi za 

účelem stavby haly. Starosta městyse informoval, že dle dnes platných zákonů musí příjemce daru platit daň. Jedná o 
rozsáhlé pozemky a TJ Sokol nemá na takovou akci dostatek finančních prostředků 

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

91. Oddíl házené uspořádal na pouť Sportovní víkend: pátek - veselice, sobota - mistrovská utkání ml. žáci D. Cerekev, H. 
Brod, Chrudim, V. Meziříčí, veselice, neděle - mistr. utkání ml. dor. Zlín, st. dor. Ostrava, muži Bohunice 

92. Oddíly byly seznámeny s čerpáním a stavem finančních prostředků 

93. Bylo provedeno vyúčtování Župních grantů SO a OV, mládež Vysočina a ČOS údržba od MŠMT 

94. Byly provedeny revize plynových spotřebičů  

95. Při kontrole střechy bylo zjištěno vlhnutí pod krytinou. Firma Ruber zpracuje nabídku na výměnu krytiny 
96. Cyklistika:  Jiří Král na Speciální olympiádě v Brně 30.6.-2.7. získal dvě stříbrné medaile v časovce na 3 a 5 km 

97. OV - Pochod k pramenu Oslavy, odemčení 1.5. pěkné počasí účast 87, kontrola 6.7. krásné počasí účast 84, uzamčení 
28.10. velmi chladné a větrné počasí přesto 55 účastníků                                             Rozvrh cvičení zpracován - Šimůnek 

98. Zajistit síto do výlevky a krtka na čištění odpadů  Z: Pavlík, Landsman 
99. Házená: pozvánka sobota ml.d., m. Dvůr Králové, st.d. KPS Brno, neděle ml.a st.ž. turnaj, pondělí pohár m. Přerov extraliga 

Zapsal: Jan Král Ověřil: Zdeněk Materna KK: Miroslav Sýkora  


