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Úkoly  na  82.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  16. 12. 2022 

30. 12. 2022 Doplněno bod 431 a 454 

Výbor přítomni  - Bártová Marie, Bílek Miloš, Chlubna Lubomír, Král Jan, Křivánek 
Roman, Pohanka Zdeněk  

   správce: Janda Miloš  pokladník: Vencelidesová Romana   
 omluveni  - Chlubna Miroslav, Materna Zdeněk, Najman Petr    účetní: Jandová Šárka  
       

Předsed. oddílů  přítomni  - Chlubna Ivo, Krajčovičová Věra, Pohanka Josef 
 omluveni  - Skála Michal 
 nepřítomni  -  

Poradci  přítomni  - Chalupa Stanislav, Strejček Jan        KK:   
 omluveni - Křivánek Zdeněk, Vrkoč Zdeněk Landsman Jiří, Štěpánek Luboš   
 nepřítomni  - Pohanka Leoš                          

 

Vyřazené úkoly: 425, 426, 432, 434 a 435 
 

 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: Janda 

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

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 

11.11.22 - výbor TJ pověřil zpracováním sazeb na rok 2023, Ubytovny a povinnosti  pro 
hráče od 1.1.2023        Z: Chalupa, Janda, Najman                       T - příští schůze výboru TJ 
výbor TJ odsouhlasil provozní náklady na rok 2023: antukové hřiště 100,- Kč/hod., s umělým povrchem 300,- 
Kč/hod., sokolovna 450,- Kč/hod., jiné 8.000,- Kč, oslavy cizí 6.000,- Kč, člen TJ 4.000,-, člen TJ výročí 3.000,- 
Kč, Sokolík cizí 2.500,- Kč, člen TJ 1.800,- Kč, člen TJ,  výročí 1.000,- Kč, klubovna cizí 1.500,- Kč, člen TJ 
800,- Kč, člen TJ výročí 500,- Kč, přísálí cizí 2.500,- Kč, člen 1.200,- Kč, výročí 50, 60, 65 atd., uvedené 
náklady jsou bez úklidu s úklidem jsou náklady dvojnásobné, kuželna 500,- Kč, 1 dráha 250,- Kč/hod., 
vířivka pro člena 500,- Kč, sauna základ 500 Kč//hodinu, další 200 Kč, posilovna celá, člen 200,- Kč, cizí 500,- 
Kč, 1 vstup člen 50,- Kč, cizí 70,- Kč, celý rok člen 2.500,- Kč, cizí 3.500,- Kč 
Ubytovna - cena za jedno lůžko 500,- Kč, jeden pokoj cena 900,- Kč., pro hráče 3.500,- Kč za měsíc, bod. 430  

Výbor TJ potvrdil možnost stanovení oddílových příspěvků dle rozhodnutí a zásad jednotlivých oddílů. 

Výbor TJ pověřil výbory oddílů, aby zodpovídaly za výkon činností v rámci svých sportovních svazů. 

6. Červenec a srpen sokolovna a Sokolík pro potřeby odd. házené a volejbalu Z: Janda 

7. Sledovat termíny kontrol a revizí dle zadání - 03.06.21,  
Kon. požár.bezpečnosti: 6.opravit protipožární dveře 11.03.22 - nelze opravit nové 

Z: Janda 

8. Doplňovat elektronický kalendář sokolovny, Sokolíku, kuželny, Handball klubu atd. Z: Janda 

9. Zapisovat stavy energií k poslednímu dni měsíce: plyn, elektřina a voda Z: Janda 

10. Topení v šatně, WC ženy a muži na podzim zapnout na 3 stupeň, jaro vypnout Z: Janda 
 

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                                                                                          - Vyřešeno 

17.12.21 - KFÚ rozhodl o snížení na 450.000,- Kč, proti tomuto rozhodnutí byla podána správní žaloba 



 Zápis č. 82  2                                                        16. 12. 2022 

 

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 

11.11.22 - výbor TJ pověřil Miroslava Chlubnu prověřením dalšího postupu městyse 
 

Úkoly z: 06. 12. 2019 

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

Úkoly z: 14. 05. 2020 

360. Zpracovat z podkladů M.Sýkory text knihy k 100. výročí TJ 
03.06.21 -  Václav Juda z Polničky nám sdělil co je potřeba zajistit 

Z: Křivánek R., Král,  
Vencelidesová Marcela 

 

Úkoly z: 25. 03. 2021 

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 
17.12.21 - k dnešnímu dni 2523 členů a chybí datum narození u 22 členů 
11.11.22 - k dnešnímu dni chybí datum narození u 8 členů                                            - Splněno 

 

Úkoly z: 01. 07. 2022 

428. Členské příspěvky nezaplatily oddíly - házená, stolní tenis, šachy 
11.11.22 - zaplatili - nohejbal, volejbal 

430. Proběhla diskuze o úklidu sokolovny a ubytovny - stanovit jednoznačná pravidla pro 
hráče, včetně stravování 
11.11.22 - úklid společných prostor se zlepšil, zajistit úklid pokojů hráči, bod 5. 
16.12.22 - smlouvy s hráči, zástupci uzavřít od 1.1.2023, následně řešit soustředění 

Z: Janda, 
Materna 
T: leden 

431. Navrhnout komisi a programu oslav 100 let TJ Sokol 19.08.1923 
11.11.22 - Chalupa, Chlubna, Landsman, Najman, Strejček, zpracovat návrh programu         
prověřit možnost - společně s městysem sportovní hry Veseláků - konce týdne 
Dohodnuto - uspořádat společně, informován Najman 

Z: Najman T: 
příští schůze 
Z: Král 

433. Prověřit spotřebu mrazniček, chladniček a navrhnout řešení 
11.11.22 - 16.12.22- prověřit možnost dotací na zdroj energie 

Z: Najman, Chlubna M. 
T: příští schůze 

 

Úkoly z: 11. 11. 2022 

436. Prověřit možnost zajištění el. proudu do provozní místnosti ubytovny 
16.12.22 - řešení nalezeno, zajistit realizaci Z: Janda 

437. Trvalé úkoly házená - hřiště s umělým povrchem včetně laviček 
zajištění pronájmu, nohejbal - venkovní bufet a pravé antukové hřiště včetně laviček 
údržby a provozu: volejbal - levé antukové hřiště včetně laviček, Beach voleyball 
16.12.22 škola - atletická dráha s doskočištěm 
kuželky- úklid dráhy        ST  - úklid skladu, údržba stolů          šachy - úklid šachovny 

438. Údržba, výměna vypínačů v sokolovně 16.12.22 - chybí dva vypínače Z: Janda T: 30.11.22 

439. Navrhnou na kooptování čl. kontr. komise 16.12.22 - volejbal navrhl Jiřího Ficence - výbor potvrdil 

450. Starosta požádal členy KK o účast alespoň jednoho člena na schůzi výboru TJ 
 

Úkoly z: 16. 12. 2022 

451. Užší výbor se sešel 2x při řešení úkolů finančních a organizačních  - Splněno 

452. Doporučit pověřenou osobu, správce T: do příští schůze Z: výbor, KK, př.odd., poradci 

453. Schůzka s trenéry T:Janda               Z: Chlubna I., Chalupa S. 

454. Prověřit u starosty městyse: a) úklidovým strojem 1x týdně umýt v ubytovně chodby a sály 
sokolovny, konec týdne, Není možné, ani půjčení stroje b) umístit dávkovač rozpouštědla 
lepidla v hale, TJ předat zadání Zajistí městys - předána informace o co se jedná 

Z: 
Král 

 
Zapsal: Jan Král                  Ověřil: Marie Bártová KK: nepřítomen 


