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Zápis č. 2/2009 z výborové schůze TJ Sokol Příbram ze dne 3.2. 2009
Přítomni:
Omluveni:

I. Balík, J. Čermáková, S. Chrastina st., S. Chrastina ml., V. Chrastinová, J.
Chrastinová, M. Kleibauerová, J. Mudrová
B. Chrastinová, I. Rozmajzlová

Starosta:

 příští týden jsou jarní prázdniny, omezený provoz v sokolovně.
 příspěvky do brožury na VH  zrekapituloval, kdo odevzdal a kdo ne
 Šibřinky – J. Mudrová zajistila výlep plakátů, také čísla na stoly.
 ČOS zaplatí autobus na MR v teamgymu v Ostravě
 trampolína bude objednána  z Dánska
 budou se kupovat nové stoly, 5 stolů uhradí darem Vojta Šamšula
 další výdaj rekonstrukce  doplatit DPH za vnější omítku
 2.2. se u příležitosti dokončení stavebních prací uskutečnilo slavnostní
a setkání zástupců institucí, které se na akci podílely finančně
 měli bychom mít připravený projekt pro případ dalšího grantu (strop
v sále, byty, ubytovna)
 podán grant na město a na kraj na přebudování WC v suterénu
 uvažuje o možnosti přijmout na pomoc někoho z nezaměstnaných,
zjistí bližší okolnosti

Jednatelka:

 pronájem ukončila fa Vorlíček, ale výpověď jsme neobdrželi, jen p.
Vorlíček naznačil ústně, budeme trvat na oficiálním ukončení
smluvního vztahu
 informovala o fakturaci za uplynulý měsíc

Náčelnictvo:

 termíny tábora:
19.  21. 6.
25.  28.6.
3.11. 7.
11.7.25.7.
25.7.  8.8.
8.8.

J. Chrastinová:

sekání
stavba
R+D  letos ne pro veřejnost
hlavní běh
tábor Dobříš
bourání

 dotázala se na platbu příspěvků převodem na účet  je možné, ale
jako v.s. použít r.č., jméno a s přihláškou přinést doklad o zaplacení
 navrhla nechat vyrobit další sokolská trička  bude možné až při lepší
finanční situaci
 seznámila s ročním hospodařením Sokolíka
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J. Mudrová:

 zajistí plakáty na Šibřinky, informuje regionální tisk, TV Fonka, radio
Blaník

J. Čermáková:

 inventura je hotová

I. Balík:

 požádal o opravu vstupního schodu zezadu do zázemí
 upozornil na nedokončený úklid stavby (koberec na střeše, ...), úklid
se provede až po finálním dokončení prací, jakmile to umožní
klimatické podmínky
Zapsala:
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