
Zápis ze sch ůze výboru TJ Sokol Jahodnice 
 
Datum konání    25.3. 2012  od 19.45hodin – Klub 
Přítomni / výbor    H.Kvasničková,M. Kučerová, J. Rybáková,  
      V. Vítek, V. Burian 
Omluveni / výbor     
Přítomni / rev.a kontrol.komise  V. Kočí 
Ostatní ú častníci 
Zapisovatel     M. Kučerová 
 

Program: 

1. Výbor jednomyslně schválil uzavření smlouvy s paní J. Junkovou na údržbu venkovních 
prostor – sekání trávy pro sezonu 2012, za podmínek minulých let.  
      Zajistí: V.Vítek, M.Kučerová-H.Kvasničková 
 

2. Projednána žádost paní J. Junkové na zřízení nových dveří v Klubu (výstup na 
předzahrádku). Výbor souhlasí za dodržení těchto podmínek: zjistit zda-li je nutné ohlášení na 
stavebním úřadu, dveře budou dodány pouze  firmou Okna Milovice, veškeré náklady s tím 
spojené budou hrazeny žadatelem a dveře přejdou bezúplatně do majetku TJ Sokol Jahodnice 
tj. stanou se nedílnou součástí nemovitosti ke dni montáže. 
      Zajistí: V.Vítek, M.Kučerová-H.Kvasničková 
 

3. V.Burian seznámil Výbor s vyjádřením pana Sibery – firma SIBERA SYSTÉM s.r.o., 
ohledně stavu tenisových kurtů. Tenisové kurty se nacházejí v dobrém technickém stavu. Před 
novou sezonou je nutné ve zvýšené míře doplnit antuku (cca 6t) a obnovit lajny. Nutné dokoupit 
antuku, dle doporučení výše uvedené firmy (hrubá, jemná apod.) a položit. Postup prací bude 
dozorován firmou SIBERA SYSTÉM včetně položení lajn. 
      Zajistí: V.Burian, V.Kočí  
 

4. Schválení cen za pronájem tenisových a 3.kurtu pro rok 2012.   
Příchozí – nečlen  
180,- Kč/hod/kurt – všední dny (po-pá) od 15h, so a ne 120,- Kč/hod/kurt 
Člen 
130,- Kč/hod./kurt - všední dny (po–pá) od 15h, so a ne 70,-Kč/hod/kurt 
Výbor se rozhodl pro úpravu cen ve prospěch členů TJ Sokol Jahodnice 
 (vyjádření poděkování a podpory všem stávajícím i novým členům) 
     
3.víceúčelový kurt - 120,-Kč/hod, pro děti a mládež do 15ti let zdarma, pokud je kurt volný. 
      Letáky: V.Burian, web: M.Kučerová 
 

5. Výbor schválil zakoupení telefonní karty Eurotel za 50,-Kč pro potřeby rezervace kurtů a 
tělocvičny. Telefonní přístroj dal k dispozici člen – pan Junek. Telefon je určen pouze pro 
přijímání hovorů a výměna karty bude hrazena TJ maximálně 10x ročně. 
 

6. Nutné snížení výkonu kotle-topení. Zajistí: V.Burian 
 

7. Výbor zjistí cenové relace a technické požadavky na zakoupení sušáků na soc.zařízení. 
 

8.  Termín pro pořádní oslavy Dne dětí: neděle 3.6.2012. 
 

9. Výbor projednal a neschválil návrh na umístění TJ Sokol Jahodnice na facebook či jiné 
„sociální stránky“. Rozsah webových stránek a emailové komunikace považuje Výbor za 
dostatečný. 



 
 
 
 


