
Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Jahodnice (dále jen TJ)

Datum konání: 23.8.2011 od 19,00 hod. / areál Sokola

Přítomní/výbor: V. Vítek V.Burian

M. Kučerová

H. Kvasničková J. Mestek  

Omluvení/výbor: J.Rybáková

Příromní/kontrolní a revizní komise: V.Kočí

Ostatní účastníci: 

Zapisovatel: H. Kvasničková

Program:

1.V.Vítek informoval o uzavření nové pojistky na tělocvičnu na pojistnou částku 10Mil. Czk

   U stávající pojistky nevyhovuje výše pojistného limitu na budovu.

   Pojistné bude činit cc a9 - 10 tis. Kč /ročně.

   Odsouhlaseno uzavření pojistky.

Zajistí:  podpisy V.Vítek, M. Kučerová

2. V.Vítek informoval o dokončení odstranění závad dle revize elektrického zařízení.

    Do konce září budou odstraněny poslední závady a vypracován zápis o jejich odstranění.

Zajistí: V.Vítek

3. H. Kvasničková předložila první návrh společnosti Okna Milovice na výměnu oken (3* sociálka, 2*klub, 8*tělocvična)

    Bude ještě vyžádána kalkulace na žaluzie, zednické začištění provede TJ svépomocí.

   Novou kalkulaci znovu výbor projedná, v případě odsouhlasení se výměna oken provede do zahájení topné sezóny.

    Zajistí: H.Kvasničková do 14 dnů

4. H.Kvasničková navrhla zažádat o dotaci od PTU "Sportuj s námi" na konkrétní akce.

    Žádost má být podána do 5.9.2011. Výbor odsouhlasil zažádat o dotaci na dětský den  (proběhl 5/11) a Trojboj (17.9.11).

Zajistí: H.Kvasničková

5. Výbor projednal nákup materiálu (antuky, umělých čar, atd.) na úpravu tenisových kurtů.

     Prostředky jsou čerpány z dotace Hl. Města Prahy z  5/11 (dotace ve výši 20tis., poměr dar/spoluúčast = 80%/20%)

      Zajistí: V.Kočí, V. Burian, J.Mestek

6.V.Vítek informoval o špatném stavu železných sloupů na víceúčelovém kurtu a nutnosti jejich opravy.

    Výbor nutnost opravy odsouhlasil.

Zajistí: V.Vítek , neodkladně

7. Výbor odsouhlasil pronájem telocvičny na 26.8.11 pro našeho člena J.Ptáčka za paušální cenu 500,-kč v případě využití tělocvičny.

8. M.Kučerová informovala o rozvrhu cvičenbích hodin v tělocvičně a o cenách za cvičení. Výbor neměl žádné připomínky.

Zajistí: Vyvěšení na nástěnku a web M.Kučerová

9. Výbor projednal připomínku pana K.Šráma týkající se rušení na kurtech a to hlasitou hudbou z tělocvičny pokud se při cvičení větrá.

10. V.Vítek předložil výboru dopis od našeho člena pana Z.Kyryana - připomínky a náměty 

     k provozu tenisových kurtů.

    - plastové lajny, antuka, postřik trávy - budou nakoupeny v rámci grantu - viz. Bod 5

   - nové židle, stůl, slunečníky - zakoupt v roce 2012

   - rozpis obsazenosti kurtů, možnost objednání/rezervace - zajistit vyvěšení i na venkovní nástěnce, výhledově zakoupit mobil pro rezervace (2012)

   - klíče od kurtů - konstatováno, že je dostatečné množství klíčů

11. Výbor odsouhlasil paušální částku 1000,- kč / měsíčně na pronájem tělocvičny pro Pražskou sprotovní a jazykovou školu (1*týdně -čtvrtek dopoledne).

Zajistí: M. Kučerová - sepsání smlouvy

12. V.Vítek a V. Burian informovali výbor o pracech souvisejících s položením dlažby na chodníku u tělocvičny,

     s přípravou zastřešení tohoto chodníku. Je nutné zjistit případnou ohlašovací povinnost na stavebním úřadě.

Zajistí: V.Vítek

13. M.Kučerová informovala výbor o  nutnosti opravy několika trampolínek, případně zakoupení nových za trampolíny, které jsou již neopravitelné.

    Výbor schválil opravy a zakoupení 4 nových trampolín.

Zajistí: M. Kučerová

14. J.Mestek a V.Burian navrhli snížení cen za pronájem tenisových kurtů od září 2011.

    Výbor odsouhlasil, že ceny budou po celý týden stejné a to ve výši víkendových sazeb.

Zajistí: Vyvěšení na nástěnku a web M.Kučerová

Ukončení schůze


