Úkoly na 76. schůzi výboru Tělocvičné jednoty Sokol dne 25. 03. 2021

Potvrzený zápis hlasováním per rollam, Ano - 9, Zdržel - 0, Ne - 0
Bártová Marie
Král Jan
Najman Petr

Ano
Ano
Ano

Chlubna Lubomír Ano
Křivánek Roman Ano
Pohanka Zdeněk Ano

Chlubna Miroslav
Materna Zdeněk
Štěpánek Luboš

pokladník: Vencelidesová Romana

Ano
Ano
Ano

účetní: Jandová Šárka

Předsedové oddílů

- Bílek M., Chlubna Ivo., Krajčovičová V., Pohanka J., Skála M.

Poradci

- Janda, Křivánek Z., Pohanka L., Štourač M., Valoušek L., Vencelides J., Vrkoč Z.
KK: Jonák, Sýkora

Vyřazené úkoly:

Trvalé úkoly bod 5 a 372, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387. 388 a 389

Trvalé úkoly:
1.

Léto: Udržovat zeleň

2.

Zajistit postřik proti plevelům na hřištích, chodnících a dráze

3.
4.
5.

Do konce srpna předat požadavky na cvičení, v září, zpracovat rozvrh cvičení Z: Janda
Zajistit vyvěšení obsazení na hřištích
Z: Janda, Bílek, Chlubna, Křivánek
Koncem roku zpracovat a potvrdit provozní náklady na provoz sokolovny, pro Z: výbor TJ
hřiště, kuželnu, klubovnu a schválit oddílové příspěvky a ceny ubytování

6.

Červenec a srpen sokolovna a Sokolík pro potřeby odd. házené a volejbalu

Z: Janda

7.

Sledovat termíny kontrol a revizí dle zadání

Z: Janda

8.

Doplňovat elektronický kalendář sokolovny, Sokolíku, kuželny, Handball klubu atd. Z: Janda
Zapisovat stavy energií k poslednímu dni měsíce: plyn, elektřina a voda
Z: Janda

9.

Zima: Udržovat přístup k sokolovně

Z: Valoušek
Z: Valoušek

Úkoly z:. 29. 11. 2018
276. Starosta navrhl jmenovat Chlubnu Miroslava poradcem TJ v oblasti webu

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
- Kupa Jan
turnaj v mariáši
vítězové, počet hráčů
- Materna Zdeněk
kuželky
vítězové turnaje, roční zprávy
- Krajčovičová, Vrkoč
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
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Úkoly z: 14. 05. 2020
359. Na základě výpisu dat z knih zápisů, které připravil M. Sýkora, naší databáze, kterou vytvořil
Vladimír Žídek a spravoval J. 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 R. Křivánka. Házená
se svými 1112 členy největší oddíl čeká na upřesnění od Z. 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 knihy k 100. výročí TJ Z: paní Vencelidesová Marcela

Úkoly z: 18. 12. 2020
379. Jsou připraveny podklady pro vyúčtování dotace KV KCTM, Městys, MŠMT, NSA, Covid 19, extraliga
25.03.21 - bylo provedeno vyúčtování
- Splněno

Úkoly z: 08. 02. 2021
386. Oddílům byl předán výsledek hospodaření za rok 2020. Bylo odsouhlaseno oddílem
volejbalu, atletiky, odborem všestrannosti, stolního tenisu

- Splněno

Nereagují - házená, nohejbal, kuželky, šachy
25.03.21 - IPI doplnila položky, které spadají do roku 2020, ale nepodařilo se opravit
Výsledovku. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty budou předány na příští schůzi
390. Na web sokola a na vstupy do sokolovny umístit informaci: - Splněno částečně 25.03. Z: Janda
sokolovna a sokolík - Miloš Janda 728 319 855,
posilovna - Ludvík Valoušek 603 219 472, kuželna - Emilie Hladíková 776 013 073
391. Výbor TJ rozhodl, že Šárka Jandová je jmenovaná účetní TJ Sokol a poradkyní výboru TJ - Splněno
392. Výbor TJ rozhodl, že Luboš Štěpánek, zástupce jednatele, je pověřen potvrzováním plateb

- Splněno

Úkoly z: 25. 03. 2021
393. Užší výbor se sešel 3x při řešení úkolů finančních a organizačních
394. Byly podány žádosti o Granty OV a OS na Župu Havlíčkovu

- Splněno

395. Byla podána žádost o dotaci na Městys Nové Veselí, byla schválena a podepsaná VPS
396. Byly zpracovány informace, které požadoval Kraj Vysočina
397. Byla podána žádost o podporu - partnerská soutěž Gogole Forms
398. Starosta TJ navrhuje do funkce vzdělavatele TJ - Miroslava Chlubnu

- výbor potvrdil

399. Předseda oddílu volejbalu informoval o přípravě knihy historie volejbalu v Novém Veselí
400. Předseda TJ informoval z 2445 členů TJ nám chybělo u 120 lidí datum narození, díky
Marcele Vencelidesové, nám v současné době chybí datum narození u 40 členů
401. Na mimořádné volební konferenci ČSH byli do 8-mi členého vedení zvoleni Radek Beneš a
Radek Flajsar - blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v jejich práci a úspěšnou
reprezentaci oddílu házené a naší TJ Sokol
402. Podklady pro výběr členských známek jsou připraveny u starosty - zajistí předsedové oddílů
403. Na základě důsledné kontroly dotace na modernizaci sokolovny MŠMT zjistilo skutečnost,
která jim byla sdělena, že přislíbená dotace Kraje Vysočiny ve výši 5 mil. nemohla být
poskytnuta z důvodu překročení deminimis. Dotace byla poskytnuta v možné výši 4,730.000.
Na základě dvoustránkového zdůvodnění, nedodržení závazných parametrů, ministerstvo
jako poskytovatel dotace, vyzval příjemce (nás) v souladu s § 14f odst. 3 rozpočtových
pravidel k vrácení části dotace ve výši 9 000,- Kč. Odmítám se odvolat, navrhuji zaplatit

Zapsal: Jan Král
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KK: Miroslav Sýkora
25. 03. 2021

