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Úkoly  na  72.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne 14. 05. 2020 
 

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

    pokladník: Vencelidesová Romana 
 Omluveni  - Chlubna Miroslav  

 

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

 

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

   
 
 
Vyřazené úkoly:  314, 323, 338, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354 a 355 
 
 
 

 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: Valoušek  

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  
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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 
 kuželky vítězové turnaje, roční zprávy - Krajčovičová, Vrkoč 
13.10.17 -  zajistit synchronizaci mezi webem městyse a TJ Sokol 
08.03.20 - nový web je před spuštěním, házená a volejbal odkaz a předají roční zprávy o činnosti, 

ostatní oddíly přes Mirka, OV doplnit o mariáš a malou kopanou ( Kupa) 

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: 06. 12. 2019 

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

Úkoly z: 06. 03. 2020 

349. Česko-Rakouský fond proplatí po cca 9 měsících, museli jsme zajistit půjčku 500.000,- Kč od ČS 

356. Výbor TJ rozhodl, že se Valná hromada TJ uskuteční v pátek 24. dubna 2020 v 17:30 

14.05.20 - nový termín (koronavirus) Valné hromady pátek 29. 05. 2020 v 17:30 
 příprava, očerstvení - Valoušek, př.oddílů zprávy  

 

Úkoly z: 14. 05. 2020 

357. Užší výbor se sešel 3x při řešení úkolů finančních a organizačních  - Splněno 

358. Koronavirus ukončil ve všech sportech sezonu 2019 – 2020 - Splněno 

359. Na základě výpisu dat z knih zápisů, které připravil Mirek Sýkora, naší databáze, kterou 
vytvořil Vladimír Žídek a spravoval Jan Král. Nový správce databáze je Radek Beneš. 
Máme zpracovanou členskou základnu celé TJ. Na webu TJ je již zveřejněna kompletní 
členská základna oddílů atletiky, kuželek, nohejbalu z oddílů s ukončenou činností cyklistika 
a tenis. U oddílů stolního tenisu a šachu jsme před dokončením. Volejbal, kde chybí asi 10 
údajů se čeká na upřesnění od Romana Křivánka. Házená se svými 1112 členy největší oddíl 
čeká na upřesnění od Zdenka Materny. Divadlo a hokej zde je nejvíce mezer. TJ kde jsme 
nalezli celkem 2400 členů, chybí u 114 datum narození. Pro kompletní přípravu oslav 100. 
výročí samostatné TJ nám chybí komentář. Vypsání zásadních událostí zajistil M.  Sýkora. 

360. Zpracovat z podkladů M.Sýkory text pro knihu ke 100. výročí TJ. Z: Jonák 

361. Do konce příštího týdne dostanou oddíly seznamy členů a členské známky.                  Z: Král 

362. Zpracovat Čestné uznání a Pamětní list, rozhodnout o udělení Z:Bártová, Chlubna M, Štěpánek 

363. Předseda oddílu šachu informoval, přeborníkem TJ Sokol za rok 2020 se stal Jan Král. 

364. Př. odd. házené informoval, muži 6. místo, v poháru 1.-2. mají nárok hrát evropský pohár. 

365. Př. odd. volejbalu informoval o závěru sezony 2019 - 2020, ženy měly možnost hrát 2. ligu. 

366. Po skončení schůze přítomní pogratulovali Luboši Štěpánkovi k životnímu výročí. 
 
 
 

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


