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Zápis č. 1/2010 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 12.1. 2010
Přítomni:

I. Balík, J. Čermáková , M. Hummelová , V. Chrastinová, J. Chrastinová, S.
Chrastina st., S. Chrastina ml., S. Kačer, M. Kleibauerová, I. Rozmajzlová,
Z. Sauerová, J. Stehlíková

Omluveni:

J. Mudrová

Starosta:

 objasnil tok financí na přelomu roku v sokolovně
 co se týče sokolovny  tragická situace (svody, okapy zamrzlé, na
střeše hromady sněhu, ...) obává se tání
 9. 2. výborová schůze, 25. 2. VH:
 do konce ledna příspěvek do brožury (vhodné jsou fotografie)
 jednatelka ve spolupráci s hospodářkou připraví návrh rozpočtu
 14 dní před VH je nutné distribuovat pozvánky
 pozve notářku, zástupce župy, zástupce města a Ing. I. Fuksu
 na Šibřinky  úkol pro J. Mudrovou  zajistit oznámení do novin

Hospodářka:

 informovala o stavu finančních prostředků na účtu, podúčtu,
v pokladně, o stavu pohledávek a závazků

Jednatelka:

 informovala o fakturaci
 má novou emailovou adresu marie.kleinbauerova@doosan.com

Náčelnice:

 informovala o proběhlých a připravovaných akcích:
 12.12.
vánoční volejbalový turnaj mužů  3. a 4. místo
příbramských
 13.12.
teamgym junior  oblast západ  obě první místa
 19. 12.
vánoční gymnastický závod
 27.2.
Šibřinky  téma Hippies
 28.2.
Dětský karneval
 25.2.
valná hromada
 13. 3.
plavání  ZMĚNA
 20.3.
MBŠ

Náčelník:

 23. 1.
přebor TEAMGYM Junior
 téma na Šibřinky letos „HIPPIES“

Místostarostka:  26 osob na Silvestra
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 vstupné na Šibřinky  po dohodě zůstane 150 Kč
 upozornila na plesnivějící dveře ve 2. šatně
 připomněla nutnost poděkovat sponzorům, chybí seznam
 www stránky nejsou v příliš dobrém stavu, aktualizují se poskrovnu
(rozvrh, členové výboru, kontakty na vedoucí hodin, seznam
sponzorů, ...)
 úkol do příští schůze pro všechny  prohlédnout stránky a zamyslet se
nad změnami, pozvat V. Kotlana
J. Stehlíková:

 hodnota známek se zvyšuje na 300 Kč u dospělých, 100 Kč u dětí.
Navrhuje neměnit výši příspěvků, pouze zvýšit čl. poplatek u cvičitelů,
kteří platí 250 Kč na 300 Kč. Musí být schváleno valnou hromadou.
 vybráno pro rok 2010 asi od 100 lidí
 531 členů, vloni 523, mládež 301 = 50 %, vybralo se přes 400 tisíc
 dotázala se, zda je nutné do přihlášek uvádět RČ  starosta
odpověděl, že pro celostátní evidenci je uvádění RČ nutné, má
ověřeno, že se nejedná o zneužívání osobních údajů.

J. Čermáková

 domluvena s D. Rozmajzlem na inventuře, musí se udělat přecenění
majetku

Zapsala:

Jana Chrastinová

Generála Tesaříka 162
261 01 Příbram I

Tel.: 318 624 233
www.sokolpribram.cz

ČS a.s. Příbram
č.ú. 523288349/0800

IČO :
42726077
DIČ: CZ42726077

