ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SDRUŽENÍ TJ
SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 7/18
Konaného dne: 20.11.2018
V zasedací místnosti: Hostinec U Růže
Od: 20:00
Do: 21:10
Přítomni: Štěpánka Kořínková, Martina Říhová, Petra Macáková, Karel
Stříbrný, Petr Kořínek
Omluveni: Pavel Míka, Lukáš Karban
Neomluveni: 0
Hosté: 0

Vzhledem k účasti je shromáždění členů usnášeníschopné.

Byl navržen následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Informace členů, oddílů
Volejbalové soustředění
Výběrové řízení – dostavba haly
Závěr

Hlasování o navrhovaném programu:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Navržený program byl schválen.

TJ Sokol Radim z.s.

1. Informace členů, oddílů
• v pátek 2.11.2018 se konala poslední smeč na hřišti
• Lomnice nad Popelkou – účast na turnaji ve čtyřkovém volejbalu
• Hořice - víkend 24.- 25.11.2018 – účast na turnaji v barevném
minovolejbalu v sobotu a ve čtyřkovém volejbalu v neděli
• Sokolský ples se bude konat 26.1.2019 od 20:00 v hosopodě U
Růže
2. Volejbalové soustředění
Volejbalového soustředění, které se konalo v Jilemnici, se zúčastnilo 25
dětí ve všech věkových kategoriích. Odjíždělo se ve čtvrtek v odpoledních
hodinách, návrat v neděli kolem oběda. Ubytováni jsme byli v sokolovně.
Obědy a večeře zajištěny v místní škole, snídaně a svačiny formou bufetu
v místě ubytování. Trénovalo se v sokolovně a ve sportovní hale, která se
nacházela poblíž. Děti také navštívily nový biatlonový areál Hraběnka,
místní muzeum a plavecký bazén. Záloha činila 350Kč/os, doplatek
stanoven na 150 Kč/ os. 2/3 celkové ceny soustředění jsou hrazeny z
dotací MŠMT.
3. Výběrové řízení – dostavba haly
Čekáme na cenové nabídký administrátorů, tato cena je dost vysoká.
Zatím máme dvě nabídky, obě cca na 50tis. Dohoda, že dokud nebudeme
mít dotaci schválenou, výběrové řízení dělat nebudeme - zbytečné
náklady navíc, pokud bychom dotaci nezjískali. Do konce roku poptání
firem a na konci ledna eventuální vypsání výběrového řízení.
4. Závěr
Termín další schůze bude svolán na cca únor roku 2019.

V ………………, datum ………….

…………………………………
Zapisovatel

Výborová schůze 2018

…………………………….
Ověřovatel
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