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Úkoly  na  61.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  13. 10. 2017 

 

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

 omluveni - Pohanka Zdeněk,          Landsman Jiří 

 

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

 

Poradci  přítomni  - Pohanka L., Valoušek L. KK: Sýkora M. 
 omluveni - Štourač M., Vrkoč Z. 
 nepřítomni - Křivánek Z., Vencelides Jaromír 
   
 
Vyřazené úkoly:  Aktivity bod 1 a 2, 194, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 228, 

229, 230, 231 a 232 
 
 

 Aktivity, údržba: 

1. 18.07.03 - zateplení stropu sokolovny, protipožární záklop Z: Král 

2. 08.03.15 - nab. Ruber, Weckman MAT, červená TYP 4, žlaby, svody cena 481.466,- Z: Král 
 
 

 Trvalé úkoly: 13.10.17 upraven úkol 3. a doplněn nový úkol 12 

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. Do konce srpna předat požadavky na cvičení, do 15. září, zpracovat 
rozvrh cvičení a doplnit nářadí 
13.10.17 - rozvrh cvičení byl zpracován, oddíly se dohodly na společném 

využívání sálů sokolovny  - Splněno 

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 
hřiště, kuželnu, klubovnu a schválit oddílové příspěvky a ceny ubytování 

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.

12. Po ukončení divadelní sezony zajistit šály proti poškození Z: divadelní soubor 

 

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 
 turnaj v mariáši  vítězové, počet hráčů  - Materna Zdeněk 
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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 
13.10.17 - Divadlo - 2013 doplnit, Kuželky - 2013 doplnit, Stolní tenis, Šachy a 

Volejbal zajistit synchronizaci mezi webem městyse a TJ Sokol  

před. 
oddílů 
 

 

Úkoly ze: 14. 11. 2014 

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

 

Úkoly z: 23. 06. 2017 
224. Za pomoci Úřadu Městyse byl obnoven chodník podél sokolovny, součástí úprav pozemku za ubytovnou bude zvednutí 

obruby plotu, zadláždění prostoru kolem schodiště a parková úprava - Splněno 

226. Pokladník připomněl všem předsedům oddílů výběr členských příspěvků 
13.10.17 - Nohejbal, OV Divadlo, Kaplička, Městečko, Rybník, Sokolovna,  Stolní tenis, Šachy 

227. Oddíl volejbalu zajišťuje opravu svých šaten - klubovny 

233. Na základě předběžného jednání s vedením Městyse, zástupci TJ Sokol zahájili jednání o možnosti 
převedení staré budovy sokolovny do majetku Městyse 
13.10.17 - Rada městyse požádala TJ Sokol o bezúplatný převod staré budovy Sokolovny 

včetně přísálí a společenského zázemí do vlastnictví městyse s cílem následné 
rekonstrukce k společenskému, kulturnímu a sportovnímu využití 

 Výbor TJ Sokol potvrdil svůj záměr předat starou budovu Sokolovny 
 Na základě dalších jednání, byl stanoven postup pro zajištění podkladů pro žádost 

o bezúplatný převod na Městys Nové Veselí 
 Výbor TJ pověřil Krále, Maternu a Sýkoru dalším jednáním. 
 Návrh požadavků oddílů a TJ byl předán všem 

 

Úkoly z: 13. 10. 2017 

234. Užší výbor se sešel 10x při řešení úkolů finančních a organizačních - Splněno 

235. Starosta TJ připomněl zástupcům oddílů bod č. 440 a 85 - Splněno 

236. Předseda TJ připomněl, že na příjmy nad 10 tisíc přes účet a v hotovosti musí být vystaveny faktury - Splněno 

237. Starosta TJ připomíná, že oddíly házené a volejbalu nemají všechny své členy evidovány v TJ 

238. V roce 2017 došlo ke zrušení dosavadní pojistné smlouvy všech členů Sokola. Všechny pobočné 
spolky - tedy TJ Sokol jsou pojištěny hromadnou pojistkou Českého olympijského výboru u 
Kooperativy. Podrobnosti jsou na stránce : www.sokol.eu  dole ve sloupci pro členy: bod pojištění 

239. Zajistit sítě do oken v Sokolíku (kuchyně a WC) Z: 31.12.17 - Landsman Jiří, Valoušek 

240. Starosta TJ upozorňuje zástupce oddílů - tím, že jsme se stali plátci DPH, musíme z příjmů hospodářské 
činnosti (vstupné, ubytování, stravování) platit DPH - Splněno 

241. Kraj Vysočina provedl kontrolu dotací - bez závad - Splněno 

242. Divadlo zjistilo poškození šál na jevišti, bude provedeno sundání a vyčištění v Prádelně a čistírně 

243. Po skončení schůze výboru všichni přítomní pogratulovali Miroslavu Sýkorovy k životnímu výročí 

 

 

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


