ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SDRUŽENÍ TJ
SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 3 /18
Konaného dne: 3.5. 2018
V zasedací místnosti: Hostinec U Růže
Od: 20:00
Do: 21:15
Přítomni: Štěpánka Kořínková, Martina Říhová, Petra Macáková, Pavel Míka,
Karel Stříbrný, Lukáš Karban
Omluveni: Petr Kořínek
Neomluveni:
Hosté:
Vzhledem k účasti je shromáždění členů usnášeníschopné.

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

Smlouva o pronájmu areálu
Příprava na turnaj v barevném volejbalu
Plánované akce
Závěr

Hlasování o navrhovaném programu:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Navržený program byl schválen.

TJ Sokol Radim z.s.

1. Smlouva o pronájmu areálu
• Petra Macáková představila novou smlouvu o pronájmu areálu na
kulturní a sportovní akce.
• Podpisy smluv a předání areálu bude zajišťovat zástupce TJ Sokol
Radim z.s. p. Stanislav Kučera, který je i správcem areálu.
• Smlouva bude doplněna o telefonní číslo na správce, umístění odpadu,
dodržování nočního klidu a ceny za nájem a kauci.
2. Příprava na turnaj v barevném volejbalu
• V sobotu 19.5.2018 se koná turnaj v barevnm volejbalu. Od 8:30 žlutý
a červený volejbal, od 12:30 oranžový a modrý volejbal.
• Přihlášky zaslat do středy 16.5.2018.
• Nutná pomoc dobrovolníků – rozeslání e-mailu.
• Příprava hřiště na antuce i na trávě. Čtvrtek 17.5.2018 chystání hřišě
na trávě.
• Ceny: jedlé medaile, věnečky od P. Rohlíčka, drobné ceny – bloky,
tužky, klíčenky apod.
3. Plánované akce
◦ středa 9.5.2018 okresní kolo atletiky v Jičíně od 14:00
◦ sobota 12.5.2018 čtyřkový turnaj ve volejbale od 9:00, počítáme s
účastí max 10 týmu, spíše 8
◦ sobota 19.5.2018 turnaj v barevném volejbalu
◦ sobota 2.6.2018 – pronájem - Halali
◦ neděle 3.6.2018 dětský den od 15:00 hodin (malování na obličej,
skákací hrad)
◦ 6.6. další turnaj ve čtyřkovém volejbale
4. Závěr
Termín další schůze stanoven před odjezdem na tábor, tj. 12.6.2018 od
20:00 hodin.

V ………………, datum ………….

…………………………………
Zapisovatel

Výborová schůze 2018

…………………………….
Ověřovatel
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