ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SDRUŽENÍ TJ
SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 1/18
Konaného dne: 13.02.2018
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.

Informace členů, oddílů
Plánované akce
Dotace
Renovace sportovišť
Správce sportovního areálu
Výroční schůze 2017
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
• 27.1.2018 se konal každoroční ples. Prodáno bylo 240 lístků. Zisk ze
vstupu a tomboly činil cca 9000,-.
• Diskuse nad nutností vyřešit přístup ke klubovně kolem školy – malá
vrátka, vybudování chodníčku nebo zpevněné plochy – v zimních
měsících dochází k rozbahnění travnaté plochy. To samé je nutné řešit
vzadu u haly, kde i parkují auta a terén je velmi bahnitý.
• Diskuze o nutnosti více osvětlit přístupové cesty ke klubovně. Nyní je
pouze jedno světlo na pohybové čidlo ze severní strany. Bylo by
vhodné umístit ještě jedno světlo na roh od školy.
2. Plánované akce
• 18.2.2018 neděle dětský maškarní karneval od 15,00 hodin
• 17.2. barevný volejbal Nová Paka
• výroční členská schůze cca 3/2018
3. Dotace
• Profinancování získané dotace na rozvoj barevného volejbalu z MŠMT
z roku 2017 odeslat do ledna 2018. Na konci roku podaná nová žádost
na rozvoj sportu u dětí v oblasti volejbalu, atletiky a stolního tenisu.
Čekáme na rozhodnutí.
• Přišlo vyrozumění na podanou žádost o dotaci na ČUS na turnaj v
barevném volejbalu, který se každoročně koná v květnu za účasti cca
150 dětí. Letos jsme dotace nezískali.
• Od obce jsme obdrželi dotaci 32 000,- z loterijního zákona. Tato
dotace je na sport, dříve chodila přímo jednotám, nyní peníze dostává
obec a je jen na ní, jestli dotaci jednotě poskytne. Jsme rádi, že máme s
obcí dobré vztahy a že tyto peníze investuje do rozvoje sportu.
4. Renovace sportovišť
Na minulé schůzi byla odsouhlasena renovace sportovišť. Již se vyvinuly
další kroky k její realizaci.
◦ Jako projektant byl vybrán p. Jerolímek z Jičína.
◦ Obec na své schůzi zastupitelstva odsouhlasila prodloužení haly.
Čeká se ještě na odsouhlasení venkovních sportovišť.
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◦ Dojde k prodloužení haly a zároveň ke zvednutí stropu o 2
metry na 8m (nyní pouhých 6m, norma pro kraj je 7m), dále
dojde k celkové výměně střešní krytiny (ta nynější již dosluhuje
a stejně by se musela v brzké době měnit), podlaha bude
kompletně vyměněna, typ povrchu bude zachován.
◦ Nebude se muset měnit jistič.
◦ Projekt by měl být hotový do 5/2018, stavební povolení do
6/2018, budeme čekat na vypsání dotace 8/2018 ????
5. Správce sportovního areálu
Byl vznesen požadavek na zajištění správce sportoviště. Upřednostňujeme
někoho z řad současných členů, který by měl dostatek času na správu
hřiště, pronájem sportovišť apod. Podmínky by byly dojednány na další
schůzi. V jednání je p. Stanislav Kučera.
6. Výroční schůze 2017
Výroční členská schůze byla stanovena na pátek 23.3.2018 od 19:00
hodin. Podávané občerstvení: přírodní řízek + hranolky.
7. Závěr
Termín další schůze nebyl stanoven.

V ………………, datum ………….

…………………………………
Zapisovatel
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Ověřovatel
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