ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SDRUŽENÍ
TJ SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 1/17
Konaného dne: 17.01.2017
V zasedací místnosti: Hostinec U Růže
Od: 20:00
Do: 21:30
Přítomni: Štěpánka Kořínková, Martina Říhová, Petra Macáková, Pavel Míka,
Karel Stříbrný, Petr Kořínek, Lukáš Karban
Omluveni: 0
Neomluveni:
0
Hosté: 0
Vzhledem k účasti je shromáždění členů usnášeníschopné.

Byl navržen následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informace členů, oddílů
Plánované akce
Pokladna
Nákup tiskárny
Ples
Rekonstrukce volejbalových kurtů
Rekonstrukce podlahy v klubovně
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
◦ Na konci roku 2016 podány 2 žádosti o dotace na rok 2017. Na
ČUS (turnaj v barevném volejbalu) a na MŠMT (rozvoj barevného
volejbalu). Zatím čekáme na rozhodnutí.
◦ V prosinci uspořádány 2 volejbalové turnaje. Účast slušná: 15 a 18
lidí
◦ Možnost uspořádat závody v bobování ????? Termín??? Sněhové
podmínky jsou po dlouhých letech výborné.
◦ Fotbalové hřiště – v nadcházejícím období nutná lepší údržba –
kropení, častější sekání. Domluva s místní mládeží, která hřiště
pravidelně využívá.
◦ Vytvořeny nové přihlášky do TJ Sokol Radim z.s. Kontrola členské
základny.
◦ Někteří členové mají stálé nedoplatky za členské příspěvky a to i 5
let zpětně. Většinou se jedná o členy, kteří nenavštěvují výroční
schůzi. Nutno zlepšit výběr těchto poplatků – osobní oslovení,
oslovení e-mailem, platba převodem apod.
2. Plánované akce
◦ 28.1.2017 Sokolský ples
◦ 28.1.2017 kolo v minivolejbalu - turnaj v barevném volejbalu v
Lomnici nad Popelkou
◦ 20.5.2017 turnaj v barevném volejbalu v Radimi
◦ výroční schůze zima/jaro 2017
3. Pokladna
◦ přechod na podvojné účetnitví
◦ finance z pokladny převedeny na bankovní účet – zde ke konci roku
2016 necelých 200.000,◦ dotace z obce 45.000,◦ EET – nesplníme podmínku limitu 170.000,- tržeb
4. Nákup tiskárny
Kvůli přechodu na podvojné účetnictví by bylo vhodné zakoupit tiskárnu.
Využije se i na jiné účely. Postačí černobílá, cena do cca 3000,-.
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TJ Sokol Radim z.s.

Hlasování o nákupu nové tiskárny:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Byl odsouhlasen nákup nové tiskárny

5. Ples
◦ termín konání sobota 28.1.2017 (termín se kryje s plesem
dřevěnických hasičů !!!) nutná lepší domluva
◦ tisk plakátů
◦ zvaní – sobota 21.1.2017
◦ Radim (Dáša Klouzová + ?), Studeňany (Jana Oborníková + H.
Křelinová), Dřevěnice (Mirka Raisová + ?), Tužín (manželé
Myšikovi), Soběraz (?+?)
◦ tombola – nově umístěna na sál na podium, kde bude i hudba
◦ hlavní ceny v počtu cca 10-15 ks

6. Rekonstrukce volejbalových kurtů
Je nutné provést rekonstrukci antukových kurtů. Kontrola podloží, nová
antuka, osazení obrubníků, aby nedocházelo k vyplavování antuky.
Termín jaro x podzim – dle časové náročnosti. Zakázku nutno dokončit do
20/5/2017, kdy se koná turnaj v barevném volejbalu. Do příští schůze
zjistit informace, popř poptat firmy.
7. Rekonstrukce podlahy v klubovně
◦ Vzhledem ke kritickému stavu podlahy je nutná její rekonstrukce.
Nynější stav je již neúnosný – potrhané lino.
◦ Domluva s obcí – opravy nad 5 000,- hradí OÚ Radim.
◦ Podlaha by se měla renovovat v části kuchyně, klubovny a skladu
na pivo.
◦ Měla by být odstraněna stará část (dřevotříska + lino) a položena
nová podlaha – nejlépe dlažba. Odstranění staré podlahy by mohli
zajistit členové TJ Sokol Radim.
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TJ Sokol Radim z.s.

◦ Do příští schůze zajistit domluvu s obcí a popř poptat firmy a
řemeslníky, kteří by renovaci provedli.
◦ Termín dokončení by měl být do 20/5/2017, kdy se koná turnaj v
barevném volejbalu.
8. Závěr
Termín příšní schůze nebyl stanoven.

V ………………, datum ………….

…………………………………
Zapisovatel
Macáková Petra
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