ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SDRUŽENÍ TJ
SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 5/18
Konaného dne: 11.9.2018
V zasedací místnosti: klubovna TJ Sokol Radim
Od: 20:00
Do: 21:30
Přítomni: Štěpánka Kořínková, Martina Říhová, Petra Macáková, Pavel Míka,
Karel Stříbrný, Petr Kořínek, Lukáš Karban
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté: Tomáš Myšík
Vzhledem k účasti je shromáždění členů usnášeníschopné.

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

Informace členů, oddílů
Plánované akce
Dotace MŠMT
Soustředění dětí
Projekty na výstavbu a renovaci sportovišť
Závěr

Hlasování o navrhovaném programu:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Navržený program byl schválen.

TJ Sokol Radim z.s.

1. Informace členů, oddílů
konané akce • červen – fotbalový turnaj, 6 týmů, výhra Radim
• 18.6.2018 závěrečný turnaj 4 – výhra
• tábor – standardní účast, hodně menších dětí
• červenec – šipkový turnaj
• turnaj v nohejbale
• volejbalová Dřevěnice – pouze první víkend
• posvícenský turnaj – vysoká účast – 9 týmů
• 25.8.2018 rodinné debly – velmi vysoká účast +
zábava se skupinou Prorok (cena 13tis, doplatek 3tis –
v okolí další kulturní akce: motosraz v Lužanech,
Valdice)
• losované debly – akce zrušena z důvodu celodenního
deště
2. Plánované akce
22.9.2018 – proběhne sázení lípy k výročí založení republiky (19182018), 14:00 průvod na hřbitov a položení věnce – vhodná účast zástupců
místních organizací
3. Dotace MŠMT
Od MŠMT jsme získali dotaci 68tis z programu Můj klub na podporu
rozvoje mládežnického sportu v TJ Sokol Radim. Část dotací půjde na
vybavení pro děti: míče, sítě, počítadla, automat na stolní tenis, míčky na
stolní tenis apod. Další část bude proinvestována za údržbu a pronájem
sportovišť.
4. Soustředění dětí
Zvažujeme uspořádání volejbalového dětského soustředění. Část by byla
hrazena z dotací od MŠMT. Hledání vhodného termínu (říjen/ listopad) v
Jilemnici nebo Hořicích.
5. Projekty na výstavbu a renovaci sportovišť
Dokončeny 3 projekty na výstavbu a renovaci sportovišť: prodloužení
sportovní haly, renovace antukového kurtu + výstavba dětského hřiště,
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výstavba multifunkčního hřiště. Probíhá stavební řízení a čeká se na
vypsání vhodného dotačního programu.
6. Závěr
Termín další schůze úterý 9.10.2018 od 20:00 v hospodě.

V ………………, datum ………….

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