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Úkoly  na  70.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne 06. 12. 2019 
 

Výbor přítomni  - Chlubna Lubomír, Král Jan, Křivánek Roman, Materna Zdeněk, 
Najman Petr, Pohanka Zdeněk, částečně, Bártová Marie   

    pokladník: Vencelidesová Romana 
 Omluveni  - Chlubna Miroslav, Štěpánek Luboš  

Předsedové oddílů  přítomni  - Bílek M., Krajčovičová V. 
 Omluveni  - Skála M., Pohanka J. 
 Nepřítomni  - Chlubna Ivo.  

Poradci  přítomni  - Valoušek, Vrkoč Z.                                       KK: Sýkora 
 omluveni - Křivánek Z., Vencelides J. KK: Jonák 
 nepřítomni  - Pohanka L., Štourač M.  

   
Vyřazené úkoly:  284, 317, 321, 322, 323, 324 a 325 
 

 

 Aktivity, údržba:  

1. 18.07.03 - zateplení stropu so;kolovny, protipožární záklop Z: Král 

2. 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: Valoušek 

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

3. Do konce srpna předat požadavky na cvičení, v září, zpracovat rozvrh cvičení  Z: Valoušek 

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: Chlubna Miroslav 

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

8. Sledovat termíny kontrol a revizí dle zadání 

31. 05. 19 -   Revize VM nám zpracoval plán, postupovat dle tohoto plánu 

Z: Valoušek 

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

10. Zapisovat stavy energií k 1. dni měsíce: plyn, elektřina a voda Z: Materna - UB, Valoušek - S 

11. Po ukončení divadelní sezony zajistit šály proti poškození Z: Valoušek 
 

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 
13.10.17 - Divadlo - 2013 doplnit, Kuželky - 2013 doplnit, Stolní tenis, Šachy a Tenis Volejbal  

Úkoly z: 23. 06. 2017 

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 sport. využití 
 Výbor TJ Sokol potvrdil svůj záměr předat starou budovu Sokolovny. Na základě jednání, byl stanoven postup pro zajištění 

podkladů pro žádost o bezúplatný převod na Městys, výbor pověřil Krále, Maternu a Sýkoru dalším jednáním Návrh 
požadavků oddílů a TJ byl předán všem 

29.12.17 -  Na základě jednání s Městysem, byla možnost darování projednána se starostkou ČOS Hanou Moučkovou, ta předala 
písemné stanovisko ČOS k darování majetku, může být schváleno jen v případě bezdlužnosti. Výbor Župy Havlíčkovy 
vyslovil souhlas. Členové TJ spolupracují na studii modernizace sokolovny 

29.11.18 - VH TJ Sokol dne 27.04.18 pověřila výbor spolupracovat na Darovací smlouvě a statutární a zástupce 
pověřila tuto Smlouvu podepsat, Městys neprojevil zájem o další jednání 
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Úkoly z:. 29. 11. 2018 

276. Starosta navrhl jmenovat Chlubnu Miroslava poradcem TJ v oblasti webu -    
výbor schvaluje a pověřuje zpracováním koncepce a realizací  

Úkol 440.  z: 26. 01. 2012 

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 
01.09.16 - Starosta městyse žádá oddíly o doplnění a zprovoznění webových stránek 
13.10.17 -  zajistit synchronizaci mezi webem městyse a TJ Sokol 
26.07.19 -  volejbal                      - Křivánek Roman 

286. Okresní finanční zpráva provedla kontrolu investiční akce Modernizace sokolovny, našla formální pochybení, zaslali jsme 
vyjádření, FÚ potvrdil svoje stanovisko, požádali jsme tři advokátní kanceláře o zpracování stanoviska. 1. nabídka 2.500 za hod. 
cca 65 hodin. 2. ztotožnili se s názorem FÚ, 3. se neozvala, nabídku předal poradce 

15.03.19 -  bylo zpracováno odvolání, které bylo odesláno 10.12.18, KFÚ snížil odvod o 450 tisíc, dne 14.03.19   bylo odesláno 
druhé odvolání k vyšší instanci, přítomní měli možnost nahlédnout do kompletní dokumentace 

Úkoly z: 31. 05. 2019 

313. Výbor TJ pověřil zpracováním návrhu na sklad kulis, šatnu a saunu 
06.12.19 - návrh zpracován                                                                                          - Splněno 

Z: Najman    

314. Předsedové oddílů zašlou jména zvolených členů výborů s funkcemi 
26.07.19 - př. oddílů K, Š a V informaci nepředali 
06.12.19 - výbory oddílů nohejbalu a stolního tenisu beze změny                         - Splněno 

Z: př. odd.  

Úkoly z: 26. 07. 2019 

323. Zastupitelstvo městyse schválilo smlouvu o předkupním právu 
Jedná se o možnost investovat do budovy sokolovny městysem s tím, že v případě prodeje sokolovny bude o investované finanční 
prostředky cena snížena ve prospěch městyse 

Výbor TJ Sokol s předloženou smlouvou souhlasí a pověřil statutární zástupce smlouvu podepsat 
06.12.19 - S předkupním právem k nemovitosti vyslovila souhlas Župa Havlíčkova a ČOS  
                    S Městysem byla podepsána smlouva o předkupním právu k nemovitosti 

325. Zajistit výstup z databáze TJ Sokol pro MŠMT                                                          - Splněno Z: Materna 

Úkoly z: 06. 12. 2019 

326. Užší výbor se sešel 4x při řešení úkolů finančních a organizačních  - Splněno 

327. Byl zpracován a doplněn rozvrh využívání sokolovny  - Splněno 

328. Dne 06.07. se uskutečnil již 37. pochod k pramenu Oslavy - Memoriál M. Zity se 46 účastníky 

a 28.10. se uskutečnil 38. pochod k pramenu se 65 účastníky, OV děkuje všem pořadatelům 

329. Byl podepsán dodatek Veřejnoprávní smlouvy s Městysem o podpoře sportu        - Splněno 

330. Byl podepsán dodatek smlouvy s ČOS o podpoře sportu  - Splněno 

331. Byla podepsána smlouva s Krajem Vysočina o podpoře sportu Evropský pohár  - Splněno 

332. Bylo provedeno vyúčtování Česko - Rakouského fondu  - Splněno 

333. Byla podána žádost na MŠMT - Můj klub  - Splněno 

334. Byly podepsány darovací smlouvy pro oddíly házené a volejbalu  - Splněno 

335. Na pozvání starosty Městyse proběhlo u nás Jednání předsednictva Župy Havlíčkovy 

336. V anketě sportovec okresu Žďár nad Sázavou byli naši sportovci v kategorii: 
družstva mládeže   1. házená ml. dorost, 2. házená st. dorost, 3. volejbal juniorky 
družstva dospělí     1. házená muži            jednotlivci dospělí   2. házená David Melichar 

337. Družstvo mužů házené se kvalifikovalo do Evropského CHALLENGE CUPU, porazilo Bulharský HC Dobrudja 35 : 23 a 46 : 
14, ve 3. kole podlehlo Lucemburskému NB Red Boys Differdange  22 : 21 a 27 : 25 

338. Vánoční společenské a sportovní akce TJ Sokol: 
08. 12. 09:00 sokolovna stolní tenis muži B - Borovnice 
20. 12. 18:00 hala bufet mariáš  20. ročník mariášového turnaje 
21. 12. 08:00 hala  volejbal  Rodinný turnaj dvojic 
22. 12. 08:00 hala  volejbal  turnaj minivolejbalu 
22. 12. 09:00 sokolovna stolní tenis muži A - Ostrov n. O. 
26. 12. 09:00 hala  malá kopaná   Štěpánský turnaj   
28. 12.  15:00 Sokolík šachy  Mem. M.Holcmana, bleskovka     
29. 12. 13:00  kuželky        kuželna  Turnaj o pohár starosty Městyse 

339. Starosta TJ oznámil, že dokončí vyúčtování akcí a končí ve funkci 

340. Předseda házené informoval o činnosti oddílu, 01. 02. 2020 uspořádá společně se ZDT ples  

341. Zástupce kuželek  informoval o činnosti oddílu 

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


