ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SPOLKU
TJ SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 5/19
Konaného dne: 5.11. 2019
V zasedací místnosti: Hostinec U Růže
Od: 20:00
Do: 21:25
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.

Informace členů, oddílů
Dotace
Plánované akce
Změna vstupu do haly
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
◦ M.Voháňka – zalepení koberců na stěnách
◦ přes střechu zatéká do haly – úklid a provizorní opatření
2. Dotace
◦ podána žádost o dotace na rekonstrukci haly k MŠMT – program
V5
◦ získány dotace od obce na činnost – 80tis (vybavení sociálního
zařízení, nákup popelnic na tříděný odpad apod.)
◦ schváleny dotace od MŠMT – program Můj klub ve výši 99tis –
50% na služby (el. energie, nájmy) a 50% na materiální vybavení
(nákup ochranných sítí za fotbalové branky a vedle volejbalového
kurtu sousedícím s p. Krátkým, nákup tiskárny, pinpongového stolu
apod.)
3. Plánované akce
◦ 9.11.2019 sobota – minivolejbal Lázně Bělohrad, odjezd 8,00 z
křižovatky
◦ 14.- 17.11.2019 – volejbalové soustředění v Jilemnici, odjezd
čtvrtek odpoledne, příjezd neděle dopoledne
4. Změna vstupu do haly
Nynější vstup do haly přes WC je nevyhovující. Do konce roku 2019
dojde ke změně vstupu do haly. Nově se bude chodit zadními dveřmi (od
jídelny ZŠ), dojde k vybudování čisté zóny (nákup koberce, skříňky na
odložení venkovní obuvi apod.). Vhodné bude parkování na parkovišti u
hospody a zde po nově vybudovaném chodníku se čistou nohou přes
zahradu ZŠ a MŠ dojde až k zadním dveřím.
5. Závěr
Termín další schůze nebyl stanoven.

V ………………, datum ………….
…………………………………
Zapisovatel
Výborová schůze 2019

…………………………….
Ověřovatel
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