
Zápis ze sch ůze výboru TJ Sokol Jahodnice 
 
Datum konání    13. 6. 2011 od 18hodin – předzahrádka 

Přítomni / výbor    M. Kučerová, H. Kvasničková, J. Rybáková 

      V. Vítek, V. Burian 

Omluveni / výbor 

Přítomni / rev.a kontrol.komise  V. Kočí 

Ostatní ú častníci 

Zapisovatel     M. Kučerová 

Program: 

1. H.Kvasničková informovala o nutnosti vyřešení dluhu společnosti HAPUTALE Group, 
Baštýřská 555, za úhradu pronájmu zahrádky a reklamní cedule, a to za polovinu roku 
2010. V případě, že úhrada nebude provedena do 21.6.2011, bude znemožněno využívání 
zahrádky a odstraněna reklamní cedule.V případě doplacení dluhu za rok 2010 bude 
uzavřena i smlouva na rok 2011, ovšem se 100% platbou při podpisu. 
       Zajistí: V.Vítek,V.Burian,V.Kočí 
 

2. Zajištění opravy-zadělání plotu za 3.kurtem, tak, aby byl znemožněn vstup na hřiště. 
       Zajistí: V.Vítek,J.Ptáček 
 

3. Projednána možnost umístění reklamní cedule salonu Enigma na vjezdovou bránu 
na hřiště za úplatu Kč 1200,-/rok.  
       Zajistí: M.Kučerová 
 

4. Na základě návrhu pana M.Dusíka projednán a schválen nákup upevňovacích kolíků 
na lajny na tenisové kurty. 
       Zajistí: V.Burian, M.Dusík 
 

5. Výbor projednal nutnost dodržování nočního klidu – dodržování užívání zahrádky 
pouze do 22 hodin – projednáno s nájemcem Klubu – paní Junkovou. 
       Zajistí: V.Vítek 
 

6. Na základě písemného upozornění MÚ – objekt sokola označen č.evidenčním – 26e. 
 
7. Pozastavit hostinskou činnost na Živnostenském úřadu pro TJ Sokol Jahodnice. 

Zajistí: M.Kučerová 
 

8. Projednání a případné doplnění smlouvy s panem Synkem ohledně údržby zeleně 
(četnost, kompostování ….). 

Zajistí: V.Burian, V.Vítek 
 

9. Zjistit potřebu-nutnost hromosvody z hlediska pojistné smlouvy. Navýšit pojistné 
plnění na stavbu a poté odsouhlasit novou pojistnou smlouvu. 
       Zajistí: V.Vítek 
 

10.  Sokol získal trámy a fošny z bourání Štvanice (od pana Pátka), rovněž bude 
zajištěna zámková dlažby a upraveno prostranství před okénkem do Klubu. Příprava ke 
stavbě zastřešení přístupu ke Klubu a tělocvičně. 
       Zajistí: V.Burian, V.Vítek 
11. Zjištění cenové nabídky na výměnu zbývajících oken –omezení tepelných ztrát, na 
jejím základě svolání valné hromady a provedení výměny.  
       Zajistí: H.Kvasničková 



 
 


