
Zápis ze sch ůze výboru TJ Sokol Jahodnice 
 
Datum konání   17.12. 2012  od 19.00hodin – Klub TJ 
Přítomni / výbor                M.Kučerová,J.Rybáková,V.Vítek, V. Burian,J.Talaš 
Omluveni / výbor   H.Kvasničková  
Přítomni / rev.a kontrol.komise  
Ostatní ú častníci    
Zapisovatel    M. Kučerová 
 

Program: 
 

1. Vypracované žádosti o grant vyhlášený Hl. m. Prahou podány dne 14.11.2012 
(příspěvek na provoz sport.zařízení, příspěvek na rekonstrukci sportovišť) 

 
2. Schváleno uzavření smlouvy o pronájmu dne 14.12.2012 slečně Haně 

Lukášové na benefiční koncert studentů gymnázia Horní Počernice v částce 
1300,-Kč + závěrečný úklid 
 

3. Výbor projednal podmínky pravidelných pronájmů pro rok 2013: 
a. pan Martin Křáp – Okinawské karate – beze změny – tj.2x týdně po a st 

17.30 – 18.55 h, paušální částka 1500,-Kč/měsíc 
b. pana Jiří Mazurek – „army trénink“ – beze změny – tj. 4x týdně po,st a 

pa 6.00 – 7.30h a út 16.30 – 18.25 h, paušální částka 3500,-Kč/měsíc 
c. paní Gabriela Němečková soukr.školka SmartFox Jahodnice – 

pronájem pátek 10.30 – 11.30 h 1.1.-31.3.2012, paušální částka 1500,-
Kč za celé období 

Uzavření smluv zajistí: M.Kučerová 
 

4. Výbor provedl kontrolu kotle a topných těles a jejich odvzdušnění. 2 tělesa 
v tělocvičně poškozená. Nutno zajistit opravu a kontrolovat stav vody-tlaku 
v kotli. 
Zajistí: V.Vítek, V.Burian 

 
5. Výbor souhlasí s cenami pravidelného cvičení děti a dospělí ve stejné výši 

jako v roce 2012. Rovněž tak mzdové podmínky pro lektory cvičení zůstávají 
ve stejném rozsahu. 
Zajistí: M.Kučerová 
 

6. Výbor odsouhlasil částku ve výši 2500,-Kč paní Janě Junkové – náhradu za 
uzavření provozu Klubu ve dnech 11.-12.1.2013 – 1.kolo konání 
prezidentských voleb, v případě konání i 2.kola ve dnech 25.-26.1.2013 bude 
náhrada činit rovněž 2500,-Kč. 

 
7. CD přehrávač doposud používaný na ozvučení tělocvičny je neopravitelný. 

Výbor souhlasí se zakoupením nového ozvučení po zjištění technických a 
cenových možností. Výtěžek ze cvičení dne 5.1.2013 bude celý věnován na 
zakoupení ozvučení. 
Zajistí: M.Kučerová, V.Vítek, J.Talaš 

 


