
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Jahodnice

Datum konání: 2.3. 2011 od 19.45h

Přítomní/výbor: V.Vítek M.Kučerová
J.Mestek J.Rybáková

Omluvení/výbor: V.Burian H.Kvasničková
Přítomní/kontrol.a reviz.komise: V.Kočí
Ostatní účastníci: D.Brož
Zapisovatel: M.Kučerová

Program:

1.  Na základě požadavku ČASPV o zaslání příspěvků pro rok 2011 již do konce února 2011, jsme 
    dne 25.2.2011 odeslali příspěvek ve výši Kč 9.150,- kč.  Nadále jsme tedy členy ČSAPV 
    a pečlivě sledujeme jednání ohledně Sazky.
    K 25.2.2011 byly zaplaceny příspěvky za 68 dopělých a 47 dětí. 
    Členské příspěvky je nutné zaplatit nejpozději do 31.3.2011. 
    Výbor žádá všechny členy o jejich včasnou úhradu (v Klubu, při pravidelných lekcích cvičení či převodem na účet). 

2.  V únoru byla firmou Bomespol provedena revize 2 hasicích přístrojů (u vchodu do tělocvičny, ve vstupní 
     chodbě do Klubu) a hadice s hydrantem. Zjištěné závady byly neprodleně odstraněny.Další revize 02/2012. 
     Výbor se dohodl, že počet 2ks has.přístrojů a hydrantu odpovídá zajištění požární bezpečnosti. 

3.  V únoru byl provedena servisní revizní prohlídka plynového kotle panem V.Novotným. Na základě prohlídky a především
     úniku vody z kotle, byla provedena instalace přídavné expanzní nádoby u výpustě topení (v tělocvičně u nářadí).

2.  Za příznivého počasí bude provedeno začištění vyměněných oken a dveří a oprava dlaždic u vstupu do tělocvičny.
Zajistí: J.Mestek

3.  Dokončit opravy a úpravy na základě elektro revizní zprávy.
Zajistí: V.Vítek

4.  Výbor schválil s platností k 1.3.2011 úpravy rozvrhu pravidelných lekcí (stolní tenis-čtvrtek-18.30-19.30h).
     Dále schválil pravidelný pronájem tělocvičny k treninku skupině členek BABASTEP v úterý a čtvrtek 21-22h.
     Pronájem je stanoven paušální částkou Kč 500,-/měsíc (vyjma července a srpna). Zodpovídá: M.Kučerová,J.Baňková.
     V době treninku je umožněna hra stolního tenisu na jednom stole.

5.  Výbor projednal žádost pana Tomáše Daehne o dlohodobý pravidelný pronájem tělocvičny v pátek 19.15-21.15h.
     Tělocvična bude pronajata za účelem hry florbal. Cena pronájmu Kč 1600,-/měsíc. Standartní smlouva.

Zajistí: M.Kučerová
6.  Výbor schválil pronájem tělocvičny dne 2.4.2011 panu Janu Žaludovi cca 16-24h, cena pronájmu Kč 500,-
     Podmínkou je dodržení provozního řádu, zejména zákaz kouření v tělocvičně a přilehlých prostorech. 

7.  Výbor odsouhlasil pronájmy tělocvičny firmě Interspar - úterý 22.2. a 8.3.2011 8.00 - 16.00h. Cena pronájmu Kč 1800,-.
Zajistí: M.Kučerová

8.  Výbor schválil zakoupení dárkového koše a blahopřání k životnímu jubileu dloholetého člena pana Milana Hrádka.

9.  Výbor projednal nutnost upozornit paní J.Junkovou na nezbytnost opravy venkovní trampolíny před zahájením jarní
     sezony, tak, aby její provoz odpovídal veškeré bezpečnosti.

Zajistí: V.Vítek
10. Výbor schválil uzavření smlouvy s panem B.Synkem v rozsahu smlouvy r.2010.

Zajistí: M.Kučerová
11. Termín oslavy Dne dětí - 28.5.2011. Termín brigády bude aktuálně vyhlášen v měsíci dubnu. 

12. Výbor důrazně žádá své členy a návštěvníky, aby dodržovali zákaz kouření v tělocvičně a všech přilehlých prostorech.
      Kouření je povoleno pouze v prostoru místnosti Klubu.
      Taktéž důrazně žádáme všechny členy a návštěvníky, aby nekonali své tělesné potřeby mimo prostory k tomu určené.
      Udržujme své okolí v čistotě a dejme stromkům šanci růst a být zelené.

Další schůze: středa 30.3.2011 či dle aktuální situace.


