ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SDRUŽENÍ
TJ SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 6/2016

Konaného dne: 25.10.2016

V zasedací místnosti: klubovna TJ Sokol Radim Hostinec U Růže

Od: 20:00

Do: 21:15

Přítomni: Štěpánka Kořínková, Martina Říhová, Petra Macáková, Pavel Míka,
Karel Stříbrný, Petr Kořínek

Omluveni: Lukáš Karban

Neomluveni:

Hosté:

Vzhledem k účasti je shromáždění členů usnášeníschopné.
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Byl navržen následující PROGRAM:

1. Informace členů, oddílů
2. Volejbal
3. Úklid před zimou
4. EET
5. Závěr

Hlasování o navrhovaném programu:
Pro:
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0

Navržený program byl schválen.

Výborová schůze 2016

Stránka 2

TJ Sokol Radim z.s.

1. Informace členů, oddílů
◦ pro nízký zájem se neuskutečnily ani rodinné ani losované debly
◦ neuspořádán fotbalový turnaj
◦ v srpnu zázemí pronajato na soustředění volejbalu z Nové Paky – v
roce 2017 termín posunut na červenec
◦ s místní MŠ a ZŠ uspořádána Drakiáda
◦ zakoupen program Pohoda na poddvojné účetnictví, cena 10tis,
upgrade 2000 Kč
◦ termín výroční schůze – únor 2017
◦ 2.11.2016 od 16:00 v Jičíně – školení dotace

2. Volejbal
• zamluvena tělocvična na gymnáziu v Jičíně, každý pátek 18:00-19:30,
tréninky žen A + B + starší žactvo, platba jen když se trénink uskuteční
• ženy přihlášena soutěž AVL Lomnice nad Popelkou
• turnaje barevného volejbalu, jedná se o samostatné turnaje, první se
uskutečnil v Nové Pace, dobré umístění:
▪ oranžový – 7. místo z 19
▪ žlutý volejbal 6. a 9. místo z 24
▪ modrý – 2. a 9. místo z 14
▪ červený 14. místo z 16

3. Úklid před zimou
• Pavel Míka – oprava fotbalových bran – potrhané sítě
Výborová schůze 2016

Stránka 3

TJ Sokol Radim z.s.

• sítě na volejbal uklizeny, zajistit úklid objímek
• lavice – u Stříbrných, zanechají se tam až do rozsvícení vánočního stromu
• vypustit a zavřít vodu

4. EET
◦ od 1.12.2016 pokud tržby nepřekročí 170 tis/ rok a pokud
nepřekročí 5% celkových výnosů
◦ stánkový prodej odsunut na 6/2018
◦ diskuze, jak situaci řešit

5. Závěr
Termín další schůze není stanoven

V ………………, datum ………….

…………………………………

…………………………….

Zapisovatel

Ověřovatel
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