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Úkoly  na  59.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  17. 02. 2017 
Výbor přítomni - Bártová Marie, Jonák Ivo, Král Jan, Landsman Jiří, Materna Zdeněk, 

Pohanka Zdeněk,  Šimůnek Petr, Štěpánek Luboš, Vencelides Jan 
 omluveni -  

Předsedové oddílů  přítomni - Chlubna I., Křivánek R., Stehlíková J. 
 omluveni - Bílek M., Krajčovičová V., Pohanka J., Skála M., 
 nepřítomni -  

Poradci  přítomni  - Valoušek L., Vencelides Jaromír    KK: Sýkora M. 
 omluveni - Křivánek Z., Pohanka L., Štourač M.  
 
Vyřazené úkoly:  197, 198, 199, 200, 201, 203, 204 a 205 
 

 Aktivity, údržba: 

1. 12.06.15 - Modernizace sokolovny - zahájeno řízení o stav. Povolení - zastaveno 
09.09.15 - je zpracován projekt, TJ požádala Městys o podporu, akce však nebyla vybrána MŠMT 
28.01.16 - IPI připravuje žádost na MŠMT a na Kraj Vysočina, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele, na 

MÚ ve Žďáře byla podána žádost o stavební povolení 
14.04.16 - Komise pro otvírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek - bod 168 K dnešnímu dni má TJ Sokol 

potvrzenou dotaci 3 mil. od Městyse Nové Veselí a 5 mil. od Kraje Vysočina, čekáme na rozhodnutí 
MŠMT 

06.06.16 - vítězná firma odstoupila od smlouvy, s druhou v pořadí PS Jihlava se jedná o uzavření smlouvy, 
MŠMT udělili naší TJ dotaci ve výši 9 mil.Kč 

01.09.16 - dne 14.6.16 bylo předáno staveniště, stavební firmě PS Jihlava, byly uvolněny antukové kurty, jsou 
provedeny bourací práce a výkopové práce, betonáž patek, bohužel muselo být provedeno přeložení 
obou kanálů z haly 

25.11.16 - na účtu TJ je příspěvek od Městyse a dotace od MŠMT, výbor odsouhlasil a potvrdil práce a platby za 
červenec 708.529 za srpen 1,172.639, za září 2,986.701 a říjen 2,579.618, 1. odsouhlasil a potvrdil 
rozsah 1. dodatku a platbu 374.189, výbor potvrdil doplnění elektronických zámků a regulace topení 
do pokojů, rozšíření topení do cvičebního sálu, chodby a napojení kabin, na základě žádosti o 
prodloužení termínu, MŠMT žádosti vyhovělo, Kraj Vysočina předběžně odsouhlasil, po diskusi 
výbor potvrdil posun termínu pro PS Jihlavu o 14. dní, PSJ vyčíslili posun termínu do 28.02.2017, 
výbor pověřuje starostu a místostarostu jednáním o změně termínu a přípravě dodatku č. 2 

27.12.16 - výbor TJ potvrdil Dodatek č. 2, termín dokončení 31.1.2017 a změnové listy č. 004 až 013,  na 
MŠMT a Kraj Vysočina byla zaslána informace o podpisu Dodatku č. 2 ke SoD, výbor odsouhlasil a 
potvrdil práce a platby za listopad 7,767.676 a prosinec 2,007.873, kolaudace 2.2.2017, 
otevření ubytovny sobota 18. 02. 2017 v 16:00 hodin 

17.02.17 - výbor potvrdil fakturu za leden 2,637.314, 31.01.2017 proběhla přejímka stavby bez 
prací venku (chodníky, bude dokončeno za lepšího počasí, 02.02.17 bylo kolaudační 
řízení - bez připomínek, 06.02.17 proběhla kontrola hygieny - bez připomínek, 
proběhly dodávky nábytku a vybavení do ubytovny, vzhledem k poškození 
kuželkářské dvoudráhy, musí PS Jihlava zajistit novou dvoudráhu 

Z: Král, 
Landsman, 
Materna, 
Pohanka L., 
Štěpánek L.   

2. 27.06.14 - Oprava kachlových kamen v Sokolíku       4.11.14 - na komín doplnit stříšku Valoušek, Landsman 

3. 18.07.03 - zateplení stropu sokolovny, protipožární záklop Z: Král 

4. 08.03.15 - nab. Ruber, Weckman MAT, červená TYP 4, žlaby, svody cena 481.466,- Z: Král 
 

 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: Valoušek 

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

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

5. Koncem roku zpracovat a potvrdit provozní náklady na provoz sokolovny pro cvičení a 
kulturu, pro hřiště, kuželnu, klubovnu a schválit oddílové příspěvky a ceny ubytování 
17.02.17 - výbor TJ odsouhlasil provozní náklady na rok 2017: antukové hřiště 100,- Kč/hod., s umělým 

povrchem 300,- Kč/hod., sokolovna 260,- Kč/hod., jiné 5.000,-, oslavy cizí 3.000,-, člen TJ výročí 
2.500,-,  Sokolík cizí 1.200,- Kč, člen TJ 800,- Kč, člen TJ,  výročí 400,- Kč, kuželna 400,- Kč, 
1 dráha 150,- Kč/hod., klubovna cizí 600,- Kč, člen TJ 400,- Kč, výročí 200,- Kč, výročí 50, 60, 65 
atd., vířivka pro člena TJ 300,- Kč/hod., uvedené náklady jsou bez úklidu. S úklidem jsou náklady 
dvojnásobné, Výbor TJ potvrdil oddílové příspěvky dle návrhu zásad jednotlivých oddílů. 

Z: výbor TJ 

6. Na web městyse do pozvánek předat informace o akcích Z: házená, volejbal a další oddíly 

7. Červenec a srpen sokolovna a Sokolík pro potřeby odd. házené a volejbalu Z: Vencelides Jan 

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

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

10. Zapisovat stavy energií k 1. dni měsíce: plyn, elektřina 3x a voda 2x Z: Valoušek 

11. Výbor TJ pověřil výbory oddílů, aby zodpovídali za výkon činností v rámci svých svazů Z: př.odd. 
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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 Roman 
 turnaj v mariáši  vítězové, počet hráčů  - Materna Zdeněk 
07.03.13 divadlo kontrola webu - Stehlíková Jana 

Úkoly z: 27. 06. 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 
12.06.15 - chybí dokumenty od cyklistiky, kuželek, nohejbalu a tenisu 
01.09.16 - Starosta městyse žádá oddíly o doplnění a zprovoznění webových stránek 

před. 
oddílů 
 

Úkoly z: 14. 11. 2014 

98. Zajistit síto do výlevky  Z: 03.12.15 - Landsman Jiří 

Úkoly z: 14. 04. 2016 

170. Valná hromada TJ - po diskusi výbor TJ rozhodl, příspěvek na provoz sokolovny, kuželky 2.000 Kč a volejbal 5.000 Kč, 
v případě nepředání zpráv o činnosti do konce dubna bude příspěvek navýšen 
06.06.16 - kuželky ne - příspěvek 3.000 Kč - náhradní termín 31.7.2016 - Splněno 

Úkoly z: 01. 09. 2016 

190. Nezaplacené členské příspěvky oddíly kuželky, OV divadlo a stolní tenis 
25.11.16 - starosta upozornil na konec minulého roku a oddíl cyklistiky                             27.12.16 - zůstává beze změny 
00.00.17 - zaplacené členské příspěvky, mimo část hráčů kuželek - ukončené členství - Splněno 

194. Dokončit jednání o změně dodavatele energií Z: Štěpánek, Král 

Úkoly z: 27. 12. 2016 

206. Vánoční a sportovní akce TJ Sokol v roce 2016: 

04. 12. sokolovna divadlo Jak se čerti ženili diváků 110, herců 14 a doprovod 10 
04. 12. sokolovna stolní tenis muži A Nížkov 8 hráčů 
08. 12. hala bufet házená Jednání výboru oddílu házené  účast 8  
10. 12. hala házená Žákovská liga - 1. kolo 76 hráčů, 182 diváků 
10. 12.  hala házená Extraliga muži Zubří 30 hráčů, 500 diváků 
10. 12. sokolovna divadlo Jak se čerti ženili diváků 80, herců 14 a doprovod 10 
11. 12. sokolovna stolní tenis muži C Bystřice 7 hráčů 
11. 12. hala volejbal I. liga kadetky + juniorky 38 hráček, 56 diváků 
11. 12. sokolovna divadlo Jak se čerti ženili diváků 95, herců 14 a doprovod 10 
16. 12. hala bufet mariáš 17. ročník mariášového turnaje 12 hráčů, 1. Josef Volek 
17. 12. hala volejbal KP mladších žákyň 48 hráček, 45 diváků 
18. 12. hala házená mezinárodní turnaj ml. a st. žáků 120 hráčů,  132 diváků 
18. 12. Měřín divadlo Jak se čerti ženili diváků 210, herců 14 a doprovod 10  
26. 12. hala malá kopaná Štěpánský turnaj 38 hráčů, 45 diváků,  1. Sportovní 
27. 12. hala volejbal Rodinný turnaj dvojic 36 hráčů, 58 diváků 1. Mifkovi 
27. 12. Sokolík TJ Jednání výboru TJ Sokol  účast 14 
28. 12. Sokolík šachy Memoriál M. Holcmana - bleskovka 10 hráčů, 3 hosté,    1. Petr Vencelides 
29. 12. sokolovna házená Slavnostní zasedání výboru oddílu házené s hosty účast 34 

207. Na zastupitelstvo Městyse Nové Veselí byly zaslány žádosti o finanční podporu - Splněno 

208. Starosta TJ popřál všem pěkné vánoce, hodně zdraví a sportovních úspěchů v Novém roce 

Úkoly z: 17. 02. 2017 
209. Užší výbor se sešel 11x při řešení úkolů finančních a organizačních - Splněno 

210. Bylo provedeno vyúčtování příspěvků, veřejnoprávní smlouvy s Městysem a kontrola kontrolní komisí - Splněno 

211. Bylo provedeno vyúčtování neinvestiční státní dotace od MŠMT - Program VIII - Splněno 

212. Výbor TJ schválil Provozní a Domovní řád ubytovny a ceny ubytování na rok 2017 - Splněno 

213. Výbor TJ pověřil Petra Šimůnka, zajistit zpracování dokumentace PO T: 27. 02. 2017 
214. Část členů oddílu kuželek ukončili členství v TJ Sokol, od 01.01.2017 nové složení výboru oddílu předsedkyně Věra 

Krajčovičová, členové Emílie Hladíková, Miroslava Vencelidesová - Splněno 

215. Byly zahájené práce na úpravě vstupu do sokolíka ze šaten 

216. Výbor TJ bere na vědomí rozhodnutí vedení ČOS, členské příspěvky dospělí 500,- Kč, 
mládež do 18 let a důchodci nad 65 let 200 Kč,- 

217. Starosta připomněl pozvání na slavnostní otevření Ubytovny v sobotu 18. 02. 2017 v 16:00 h. 

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


