ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SPOLKU
TJ SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 2/19
Konaného dne: 26.3.2019
V zasedací místnosti: Hostinec U Růže
Od: 20:00
Do: 21:00
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.

Informace členů, oddílů
Plánované akce
Dotace
Výměna klíčů
Valná hromada
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
• dětský maškarní karneval – v posledních letech stále vysoká
účast, letos před 30 dětí
• krajský pětiboj – účast 5 dětí – Vítek Barochovský 1.
• šestkový volejbal dětí v Lomnici nad Popelkou – účast dvou
družstev – Radim a Dřevěnice

2. Plánované akce
▪ 7.4.019 neděle – minivolejbal
▪ 13.4.2019 sobota – šestkový volejbal děti
▪ 13.4.2019 sobota – sběr železného šrotu
▪ 3.5.2019 - 1. kolo volejbal ženy
▪ 11.-17.8.2019 – soustředění Nová Paka
▪ 17.8.2019 – Prorock + posvícenský turnaj smíšených
družstev
▪ 24.8.2019 – šipkový turnaj (přesun z července)
▪ brigáda – termín bude stanoven dle počasí na konec dubna

3. Dotace
◦ dotace od MŠMT na rekonstrukci haly – podpořeno 5 projektů v
Královéhradeckém kraji – vyrozumění zatím nemáme
◦ smlouva s obcí - dotace na činnost, cca 80tis (náklady na platbu
elektrické energie cca 55 tis)

4. Výměna klíčů
Vzhledem k velkému počtu klíčů, které jsou potřeba ke vstupu do haly a
klubovny (2x WC, 2x klubovna, sklad) dojde k výměně vložek.
Nyní budou jen dva typy klíčů – 1 bude univerzální a druhý klíč bude
sloužit pouze ke vstupům do haly, wc a skladu). Cena cca 3800.

5. Valná hromada
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TJ Sokol Radim z.s.

Stanovena na 27.4.2019.
Večeře – řízek se salátem.

6. Závěr
Termín další schůze nebyl stanoven.

V ………………, datum ………….

…………………………………
Zapisovatel
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