ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SPOLKU
TJ SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 1/19
Konaného dne: 19.2.2019
V zasedací místnosti: Hostinec U Růže
Od: 20:00
Do: 21:10
Přítomni: Štěpánka Kořínková, Martina Říhová, Petra Macáková, Pavel Míka,
Lukáš Karban
Omluveni:Karel Stříbrný, Petr Kořínek
Neomluveni: 0
Hosté: 0
Vzhledem k účasti je shromáždění členů usnášeníschopné.

Byl navržen následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace členů, oddílů
Plánované akce
Dotace
Opravy, renovace
Ostatní
Závěr

Hlasování o navrhovaném programu:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Navržený program byl schválen.
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1. Informace členů, oddílů
◦ turnaj trojic – zrušen pro nízkou účast
◦ Sokolský ples – úspěšná akce, hojná účast
◦ minivolejbal – účast v Nové Pace 17.2.2019
◦ šestkový volejbal 10.2.2019 Jičín – dostatek dětí (cca 14 i s dětmi
ze Dřevěnic) – vytvořeny 2 družstva
2. Plánované akce
• sběr železného šrotu naplánován na sobotu 13.4.2019 od 9:00
• dětský maškarní karneval se uskuteční v neděli 17.3.2019 od 14:30
• jarní brigáda – termín se upřesní až dle počasí
• výroční schůze naplánována na pátek 29.3.2019 od 19:00
• minivolejbal - 7.4.2019 Jičín, čtyřkový volejbal – 3.3.2019 Jičín,
šestkový volejbal – 23.3.2019 Lomnice, 13.4.2019 Nová Paka
• ostatní – Halali 1.6.2019, hasiči - oslava 125 let 25.5.2019
3. Dotace
◦ podáno vyúčtování na Můj klub 2018 – hlavní výdaje: materiál,
pronájmy sportovních zařízení, soustředění
◦ získány dotace z ČUSu na turnaj v barevném minivolejbalu, který
se koná každoročně v květnu
◦ dotace od obce – použity na 2 projekty na rekonstrukci haly a
sportovního areálu, na činnost, postoupení dotací z loterijního
zákona
◦ do konce ledna 2019 jsme měli z MŠMT obdržet vyrozumění o
poskytnutí dotace na rekonstrukci haly. V této věci ještě nebylo
rozhodnuto, na vyjádření stále čekáme.
4. Opravy, renovace
◦ stále zatéká střechou do haly, nutno řešit, počkáme až na
vyrozumění případné dotace na rekonstrukci haly
◦ děravý okap – bude projednáno s obcí. Nabízí se řešení okap
opravit zároveň při opravných pracích klempířiny na školce
◦ nutno opravit chátrající plot mezi p. Krátkým (p.č. 97/3) a halou
(p.č. 97/2) – bude projednáno s obcí, opět se nabízí možnost
vybudovat plot zároveň s rekonstrukcí plotu u školky
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◦ bylo by vhodné vybudování čisté zóny pro vstup do cvičebních
prostor – vchod zezadu, přístup od parkoviště u školy nebo braňkou
vedle školy. Zároveň s tímto krokem by bylo vhodné vyměnit
nevyhovující dvoukřídlé dřevěné dveře.
◦ Výbor uvažuje o výměně oken a dveří u klubovny.
5. Ostatní
• z důvodu velkého počtu druhů klíču necháme do dveří
zabudovat univerzální zámky, budou zachovány odlišné
přístupy pro klubovnu a pro cvičební prostory
• funkce správce bude z důvodu nepotřebnosti zrušena
• pořízen 1 venkovní zářič
• do příští schůze bude zřízena datová schránka
6. Závěr
Termín další schůze stanoven na úterý 19.3.2019 od 20:00 v hospodě.

V ………………, datum ………….

…………………………………
Zapisovatel
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…………………………….
Ověřovatel

Stránka 3

