
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Jahodnice 

Datum konání: 9.11.2010 od 19,30 hod.

Přítomní/výbor: V. Vítek V.Burian

M. Kučerová J. Mestek

H. Kvasničková J. Rybáková

Omluvení/výbor:

Příromní/kontrolní a revizní komise: V.Kočí

Ostatní účastníci: D.Brož - zástupce za odd. :stolní tenis

Zapisovatel: H. Kvasničková

Program:

1. Dne 15.11.2010 je potvrzena montáž dveří/oken ze strany firmy Okna - Milovice.

    Zvažovala se možnost doobjednat samozavírací zařízení ke dveřím "Brano".

Zajistí: H. Kvasničková do 10.11.2010

   Začištění po montáži dveří/oken a opravu dlaždic u vchodu na sociálky zajistí J. Mestek (brigádnicky).

   D. Brož a V.Vítek, zda mají možnost sehnat dlaždice, v opačném případě zakoupíme.

2. Dokončit zápis z poslední VH a zajistit ověřený podpis na MÚ P14    (zápis podepisuje ještě bývalý předseda p. Skála).

     Zajistit změnu podpisových oprávnění u Poštovní spořitelny v D. Počernicích (nově M. Kučerová, V. Vítek namísto 

    M. Němcové a V. Skály, zůstává podp.oprávnění H. Kvasničková).

    Zajistí: H. Kvasničková do cca příštího týdne

3. Výbor schválil proplácení 1000,- kč za opravu tzv. postmixu v klubu (zařízení patřící Sokolu)

    I do budoucna se budou drobné opravy majetku Sokola hradit, pouze chce výbor předem 

   znát přibližnou cenu opravy pro rozhodnutí opravit či pořídit nové zařízení.

Zajistí: H. Kvasničková

4. Rozhodnuto, že poplatky společnosti OSA   budou propláceny 100% Sokolem (tzn. Nájemce klubu hradí 0%).

    V případě navýšení poplatků se výbor a nájemce vrátí ke stanovení poměrné části.

Zajistí: H. Kvasničková

5. Prověřit, zda poplatky za rozhlas nehradí duplicitně Sokol i nájemce klubu.

Zajistí: H. Kvasničková

6. Dne 30.10.2010 byla zbourána z důvodu havarijního stavu dřevěná bouda umístěná za sociálním zařízení.

    Výbor konstatoval, že věci v ní nalezené byly uloženy do stavebních buněk vedle kurtů a není tedy 

   nyní akutní potřeba hned nahrazovat novou boudou. K možné otázce zakoupení nové buňky či jinému řešení

   se výbor vrátí přibližně na jaře,  případně pokud by se vyskytla mimořádně výhodná koupě např. stavební

   buňky, tak ihned. 

   V dřevěné boudě byl nalezen sud s pravděpodobně nebezpečnou látkou (přechodně umístěn také ve stavební buňce),

   sud je nutné převézt do sběrného dvora k ekologické likvidaci.

Zajistí: V.Vítek

7. Výbor schválil zakoupení dárku (vína) do výše 500kč pro pana mgr. Fischera jako pozornost za jeho právní podporu.

Zajistí: H. Kvasničková

8. Byla projednána nutnost provedení revize elektrických zařízení a rozvodů v celém areálu.

Zajistí: H. Kvasničková (M. Němcová -bývalá místopředsedkyně)

9. Byla projednána možnost v zimním období vytvořit na tenisových kurtech led na bruslení pro členy Sokola a

   další obyvatele. 

    Zajistit/zjistit:

    Celkový dozor nad touto akcí: Zajistí: V.Burian

    Kolik m3 se spotřebuje na vytvoření 5cm vrstvy ledu. Zajistí: H. Kvasničková

    Kolik KW mají  halogenové lampy  (2 stávající + případně 2 nové) Zajistí: D.Brož

    Vytvoření obecných právních pravidel pro využívání ledové plochy Zajistí: H. Kvasničková s J. Fischerem

   Podle odhadnutých nákladů se později výbor dohodne na případné výši poplatku za využívání ledové plochy,

    administrativím zajištění a případně se stanoví max. výše czk,kterou je Sokol ochoten za  sezónu vydat.

10. Prověřit stávající pojistnou smlouvu s Kooperativou (pojištění zařízení, popojištěnost budovy apod.)

       a případně zajistit návrh nové pojistné smlouvy.

Zajistí: V.Vítek do konce listopadu 2010

11. Pan Jaroslav Mestek byl stanoven jako oprávněná osoba pro manipulaci s plynovým kotlem. 

      Bylo rozhodnuto, že  se pořídí nový zámek na mříž k plynovému kotli  a to se třemi klíči

      (klíč bude mít k dispozici - J. Mestek-člen výboru, J. Junková-nájemce klubu, 

       M. Němcová - bývalá místopředsedkyně).

Zajistí: D.Brož

Ukončení schůze


