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Zápis č. 9/2008 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 14. 10. 2008
Přítomni:
Omluveni:

I. Balík, J. Čermáková, D. Chlumecká, S. Chrastina st., S. Chrastina ml., B.
Chrastinová, J. Chrastinová, M. Kleibauerová, J. Mudrová, S. Kačer, I.
Rozmajzlová
M. Hummelová, Z. Sauerová

Hospodářka:

 seznámila výbor se stavem finančních prostředků v pokladně, na
běžném účtu a podúčtu, se stavem pohledávek a závazků
 momentálně je na účtech minimum prostředků, ale faktury jsou
zaplaceny

Starosta:

 dostali jsme z ČOS dotaci 24 000 Kč na tábor
 na opravy sokolovny jsme s konečnou platností získali dotaci 7 mil.,
naše spoluúčast musí dosáhnout 10 %, tj. 700 000, Kč. Požádali
jsme o půjčku Město Příbram.
 dění v sokolovně:
 dokončena oprava fasády na přísálí, po odkrytí střešní
konstrukce zjištěno, že nad přísálím chybí izolace, v pátek
začne komplexní rekonstrukce střechy
 fa Sedláček – začali s podlahou na balkoně, bude se měnit i
podlaha před gym. sálem
 omyvatelný nátěr na schodištích se přetáhne
 všechny opravy probíhají za normálního provozu
 začalo se topit, za necelé 2 měsíce se protopilo 30 tisíc
 začali nedělní taneční pro dospělé
 proběhla kontrola nářadí, starosta vyjádřil nespokojenost s kontrolóry
 ISŠ zaplatila na nájemném o 15 tis. víc s tím, že v sokolovně
uspořádají do roka 3 akce. První proběhla začátkem října.
 některé větší akce probíhají v sokolovně i ve všední den, zítra je to
„Skok přes kůži“, dál to bude akce firmy Eurotel a Nemocnice Příbram
 V. Kotlan – náklady cvičenců teamgymu na účast na ME dosáhují
vysokých částek, žádají o příspěvek – B. Chrastinová vytvoří přehled
nákladů, pak se projedná, kolik jednota přispěje
 v Sokolíku bude vyměněn zámek a přidělány klíče, klíč nebude
umístěn ve skříňce ve foyer

Jednatelka:

 informovala o fakturaci:
 požádala Starostu o podklady k fakturaci pronájmu sálu (taneční,...)
 udělala smlouvy s L. Trojanovou a „Čmelkami“ na pronájem Sokolíka
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 doškolení cvičitelů proběhlo 4. a 5. října v Komárově. Od nás účast 
župní náčelník Fr. Beran
 probíhají srazy župních vedoucí:
 žákyně: 27. a 28. 9. v Praze  zúčastnila se Z. Sauerová
 ženy + seniorky: 11. a 12. října v Praze  zúčastnila se V.
Chrastinová
 rodiče + děti a předškolní žactvo bude 1. a 2. listopadu  zúčastní
se J. Chrastinová a K. Zatloukalová
 muži  bude v Olomouci  zajistí Sv. Chrastina st.
 Seminář zdravotního cvičení: 9.11. v Praze, přihlášky nutno odeslat
do: 30.10. 2008
 Setkání u příležitosti narozenin V. Chrastinové: pátek 31. října v 17,00
hod. na Kfarmě v Žežicích  pozvání pro všechny
 požádala výbor o proplacení lístků do divadla těm, kdo v rámci Sletu
pod Ještědem nestihl divadelní představení z důvodu zdržení
v Hořovicích  jedná se o 3 členky, tj. 600, Kč  odsouhlaseno

B. Chrastinová:  přípravu teamgymu na ME komplikují zranění 3 cvičenců. Sehnali za
ně 2 náhradnice z Prahy
 přes časové a fyzické vypětí se team zúčastní vystoupení na
galavečeru u příležitosti říjnových oslav, zkoušky jsou časově náročné
 gymnastika: z prvních závodů v Domažlicích si gymnastky přivezly 1
zlatou, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Následují závody téměř
každý víkend
 www stránky fungují, Vašek na základě připomínek a příspěvků
stránky průběžně aktualizuje
Správce majetku: ráda by předala funkci správce majetku někomu mladšímu
Vzdělavatelka:

 požádala o klíč od gymnastického sálu
 pokud by byla k dispozici stará kladina, uvítala by ji na nácvik na 5. ZŠ
 děkuje za pronájem sálu na svatbu
 požádala o zkopírovaná potvrzení za zaplacení příspěvků, tím otevřela
diskusi o vybírání příspěvků a jeho dokladování:
 aby vše bylo v úplném pořádku, starosta nakoupí vedoucím
cvičitelům průpisové příjmové doklady, které se budou oproti
příspěvkům vydávat
 jednorázové hodinové příspěvky budou vpisovány do seznamů,
potvrzení bude vydáváno na požádání

Starosta:

 15. 12. – 15.1. bude čerpat dovolenou, zastupovat ho bude p. Prchal,
topení bude pravděpodobně hlídat Přemek a Sváťa Chrastinovi
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Jana Chrastinová
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