ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SDRUŽENÍ
TJ SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 2 /17
Konaného dne: 14.03.2017
V zasedací místnosti: Hostinec U Růže
Od: 20:00
Do: 21:45
Přítomni: Štěpánka Kořínková, Martina Říhová, Petra Macáková, Pavel Míka,
Karel Stříbrný, Petr Kořínek, Lukáš Karban
Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
Vzhledem k účasti je shromáždění členů usnášeníschopné.

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

Rekonstrukce
Informace členů, oddílů
Plánované akce
Pokladna
Závěr

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

TJ Sokol Radim z.s.

1. Rekonstrukce
◦ bylo provedeno vyklizení rekonstruovaných místností – kuchyně,
klubovny a skladu
◦ odstraněna stará podlaha
◦ již probíhá pokládka dlažby - dlažba zakoupena v obchodě Obklady
Vaněk, nižší cenová relace cca 200Kč/m2
◦ zárověň se v kuchyni předělává elektroinstalace, aby vyhovovala
nové kuchyni
◦ po cenovém a kvalitativním porovnání bude kuchyň objednána v
obchodě Nábytek Úlibice
◦ zároveň s kuchyní bude předělán i pult u výčepu piva, který je také
v nevyhovujícím stavu
2. Informace členů, oddílů
◦ okresní kolo zimního pětiboje ve Vysokém Veselí – účast 16ti dětí,
Natálie Karbanová 1.místo, Lucie Drahoňovská 2.místo a Radek
Kulhánek 3.místo. Zdeňka Barochovská, Adéla Nováková, Natálie
Karbanová, Lucie Drahoňovská a Vítek Barochovský postoupili do
krajského kola
◦ krajské kolo - Natálie Karbanová 3.místo, Vítek Barochovský 2.
místo
◦ kompletní renovace kurtů se letos z důvodu vysoké finanční
náročnosti konat nebude
3. Plánované akce
◦ Velikonočním turnaji ve stolním tenise – v pátek 14.4. 2017 od
15.30 hod
◦ Turnaj trojic - v neděli 16.4.2017 od 9.00 hod
◦ Brigáda na hřišti – sobota 22.4.2017 od 9:00
◦ Valná hromada – pátek 7.4.2017 od 19:00 v Hostinci „U Růže“ zajistit tisk pozvánek + poslat mailem, občerstvení – čína s chlebem
◦ Sběr železného šrotu – termín stanoven na stejné datum jako je
brigáda, tj. sobota 22.4.2017 od 9:00. Nachystání šrotu v den
svozu.
◦ Čarodějnický rej – v neděli 30.4.2017 od 17:00 hodin. Soutěže, hry,
občerstvení.
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◦ 27.5.2017 – dětský den
4. Pokladna
◦ již uskutečněn přechod na podvojné účetnictví
◦ zjištěná skutečnost - nezanešen pozemek, ale máme odhad – doplnit
◦ rozdělení činnosti – hospodářská činnosti 10%, sportovní činnost
90%
5. Závěr
Valná hromada 7.4.2017. Termín příští výborové schůze nebyl stanoven.

V ………………, datum ………….

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