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Úkoly  na  79.  schůzi  výboru  Tělocvičné  jednoty  Sokol  dne  11. 03. 2022 
 

Výbor přítomni  - Bártová Marie, Chlubna Lubomír, Chlubna Miroslav, Král Jan, 
Křivánek Roman, Materna Zdeněk, Najman Petr, Pohanka Zdeněk, 
Štěpánek Luboš pokladník: Vencelidesová Romana 

 omluveni  -  účetní: Jandová Šárka 

Předsedové oddílů  přítomni  - Bílek M., Krajčovičová V. 
 omluveni  - Pohanka J., Skála M. 
 nepřítomni  - Chlubna Ivo. 

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

Vyřazené úkoly: Trvalé úkoly bod 5., bod 7.částečně, 359, 386, 390, 405, 406, 407, 408, 409, 410 a 411  
 

 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 

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,  
Kontrola požární 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 

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

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: 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: 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  

 

Úkoly z: 17. 12. 2021 

412. Valná hromada TJ se uskuteční 08. 04. 2022 
11. 03. 22 - potvrzen nový termín VH 
Příprava, občerstvení Janda  Pozvání a Zprávy o činnosti předsedové oddílů 
Řízení schůze Chlubna Miroslav Zpráva o činnost připraví Král Chlubna Miroslav 
Mandátová komise Štěpánek Zpráva o hospodaření Materna 
Volební komise Krajčovičová Zpráva kontrolní komise Jonák  
Návrhová komise Chlubna Lubomír Plán činnosti připraví Král Najman 

413. Vzhledem k drastickému nárůstu cen energií dojde od roku 2022 k razantnímu zvýšení nákladů na 
vytápění, ohřev vody a osvětlení. Při veškeré činnosti v objektech TJ Sokol a sportovní haly je 
třeba zajistit maximální úspornost (svítit a topit jen v nezbytně nutné době při nezbytně nutných 
úrovních)                                                                                 Zodpovídá: trenéři a vedoucí cvičení 
11. 03. 22 - ubytovna 
- byla provedena výměna nefunkčních řízených ventilů topení, za termoregulační  
- byla provedena úprava osvětlení na chodbách, v kuželně bude následně dokončeno 
- do všech pokojů dát oznámení: zavírat okna, zhasínat světla, ztlumit topení 
- do vstupu nad schody dát tabulku s rozpisem úklidu chodby                 Z: Janda, T: 18.03.22 

414. Po skončení schůze přítomní pogratulovali Zdenku Pohankovi k životnímu výročí - Splněno 
 

Úkoly z: 11. 03. 2022 

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

416. Vánoční společenské a sportovní akce:                                - Splněno 
05. 12. 09:00 sokolovna stolní tenis muži B - Bohdalov 8 hráčů 
20. 12. 18:00 hala bufet mariáš  20. ročník mariášového turnaje 12 hráčů 1.  
12. 12. 09:00 sokolovna stolní tenis muži A - Polnička 8 hráčů 
26. 12. 09:00 hala  malá kopaná   Štěpánský turnaj 42 hráčů 1. Kozina 
28. 12.  16:00 Sokolík šachy  Mem. M.   olmana, bleskovka 6 hráčů + 2 1. Petr Sklář 
30. 12. 13:00  kuželky        kuželna  Turnaj o pohár starosty Městyse 12 hráčů 1. Jan Kupa st. 

417. Pro nezaplacení pojištění zařízení sokolovny ukončila Generali Česká pojišťovna smlouvu o 
pojištění. Nová pojistka, finančně stejný rozsah, byla vyšší. Nabídka na pojištění sokolovny 
byla podstatně vyšší než přes Župu 
Starosta zajistí nabídku pojištění zařízení sokolovny. Pojištění sokolovny dále přes Župu 

418. Předseda kontrolní komise Jan Landsman písemně ukončil činnost k 20. 01. 2022 

419. Předsedové oddílů potvrdily složení výborů, mimo házenou, která má VH společně s TJ  

420. Na základě podkladů předsedů oddílů byla zpracována kandidátka do orgánů TJ Sokol 
mimo předsedy kontrolní komise 

421. Družstvo házené mužů se probojovalo do finále Českého poháru, kde po boji podlehlo Plzni 

422. Oddíl volejbalu k  20. výročí založení ženského volejbalu vydal knihu HISTORIE 
NOVOVESELSKÉHO VOLEJBALU, publikace je velmi kvalitně zpracována, včetně 
fotografií má přes 400 stran. Autoři Josef Pohanka ml. a Roman Křivánek 

423. Komise ve složení Bártová, Chlubna M. a Štěpánek navrhla seznam oceněných členů TJ 
 

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


