
Zápis schůze TJ SOKOL Červený Kostelec – Lhota z.s. 

ze dne 10. 9. 2019 

 
Přítomni: Mudrochová, Jirásek, Souček, Jakubíková, Hubková, Bílek, Rudolfová, Hrušková, 
Špulák, Labík, Vlček, Součková 
 
Host: Omámik 
 
Omluveni: Zachovská, Hybš, Hubková, Kábrt, Rudolfová, Vít, Chaloupková,  
 
Program:  

- Úvod, odsouhlasení rozvrhu 

- Stanovení termínu generálního úklidu 

- Přihlášky a příspěvky 

- Vybavení tělocvičny 

- Webové stránky 

- Hospodaření 2018 a plán 2019 

- Připomínky, diskuze 

- Závěr 
 

1. Odsouhlasení rozvrhu 
Předseda, Tomáš Jirásek, v úvodu přivítal vedoucí jednotlivých oddílů a informoval přítomné 
o průběhu jednání dnešní schůze. Následně seznámil přítomné se stávajícím cvičebním 
rozvrhem. Připravený rozvrh byl jednohlasně schválen. 
 

2. Stanovení termínu generálního úklidu 
Termín úklidu byl stanoven na 30. 9. 2019, od 18,00 hod. Přítomni budou minimálně 2 
členové za oddíl. Za nepřítomnost na generálním úklidu byla stanovena sazba 500,- Kč za 
osobu – hradí oddíl/kroužek, za který se dostavil pouze jeden nebo žádný člen. 
Krom jiného, bude provedena selekce židlí a stolů.  
  

 
3. Přihlášky a příspěvky 

Tomáš Jirásek seznámil členy s tím, že přihlášky pro nové členy budou ke stažení na 
webových stránkách. Několik vyhotovení bude umístěno v prostorách tělocvičny a pod 
knihou přítomnosti (zajistí Součková). Noví členové, do 24. let, musí podat své přihlášky 
nejpozději do 30. 9. 2019. Stávající členové nebudou znovu vyplňovat přihlášky. 
 
Základní sazba příspěvků pro školní rok 2019/2020 zůstává ve výši: 
Děti do 18. let 200,- Kč 
Dospělí 500,- Kč 
Členské příspěvky se zasílají prostřednictvím bankovního účtu, který je uvedený na 
webových stránkách TJ. 
 
Cena za pronájem sálu činí 2000,- Kč/den + 500,- Kč energie – po zakoupení nového 
vybavení (židle, stoly) dojde ke zvýšení nájemného. 
1000,- Kč/den + 500,- Kč energie – akce pro děti. 
Členové, za pronájem hradí pouze energie.  
 

4. Vybavení tělocvičny 
Sylva Mudrochová měla požadavek ohledně zakoupení gymnastického koberce. Tomáš 
Jirásek prověří možnosti…….  

 



5. Webové stránky 
Tomáš Jirásek upozornil, že jsou v provozu nové webové stránky, na kterých, jak je výše 
uvedeno, jsou ke stažení přihlášky, informace o způsobu platby příspěvků aj. Dále vyzval 
přítomné, k doručení fotodokumentace či článků, k jednotlivým kroužkům či oddílům.  
 

6. Hospodaření 2018 a plán 2019 
Tomáš Jirásek představil hospodaření za rok 2018, kdy spolek vyšel se ziskem 17 000 Kč 
(viz. Příloha č. 2) 

 
Rozpočet pro rok 2019 je plánovaný takto: 

Příjmy 696 000 Kč 

Výdaje 703 000 Kč 

Výsledek - 7 000 Kč 

 
 

7. Připomínky, diskuze 
p. Souček zdůraznil, že při shledání závady, je nutno krom zápisu do knihy přítomnosti 
obratem hlásit závadu i telefonicky na jeho telefonní číslo, které je uvedeno v knize 
přítomnosti. V opačném případě padne zavinění závady na vedoucího, po kterém bude tato 
závada zjištěna a ten bude vyzván k nápravě.  
T. Jirásek zjistí možnost získání dotace na vybavení novými, stohovatelnými židlemi a stoly. 
Pokud se podaří získat dotaci a toto vybavení zakoupit, od následného roku bude adekvátně 
zvýšeno i nájemné s ohledem na tuto skutečnost. 
S. Součková zjistí možnost zavedení radiátoru do nářaďovny. 
 
 

   
 
 

Schůzi ukončil předseda                                   Tomáš Jirásek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Členské příspěvky na rok 2018/2019  

(minimální možná výše příspěvku) 

 

děti a studenti do 18. let včetně    200,- Kč/rok 

studenti od 18. let, dospělí a důchodci  500,- Kč/rok 

vedoucí (stávají se nově členy)    500,- Kč/rok  

 

Sazba za jednorázový vstup     50,- Kč 

 

 

Pronájem sálu pro probíhající aktivity dle schváleného rozvrhu 

děti a studenti do 18. let včetně   200,- Kč/hod 

 

 

Ostatní poplatky: 

Pronájem zábavy a plesy  2000,- Kč  

+ kompletní úklid na vlastní náklady 

 Pronájem na akce pro děti 1000,- Kč 

 (skautský karneval)  + kompletní úklid na vlastní náklady 

  

Cvičení mimo stanovený rozvrh pro členy  0,- Kč/hod 

(musí být předem hlášeno a v případě nezletilých nutný vždy doprovod osoby starší 

18. let!). 

 

Cvičení pro ostatní mimo stanovený rozvrh  200,- Kč/hod 

(musí být předem hlášeno a v případě nezletilých nutný vždy doprovod osoby starší 

18. let!) 

 

Rodinné a jiné neveřejné akce pro členy  1000,- Kč 

(musí být předem hlášeno)    + kompletní úklid na vlastní nákl. 

 

Rodinné a jiné neveřejné akce pro nečleny  2000,- Kč   

(musí být předem hlášeno)    + kompletní úklid na vlastní nákl. 

 

 

 

Věnujte prosím pozornost těmto změnám: 

- Nově mají povinnost vedoucí oddílů platit členské příspěvky (stávají se také 

členy). 

- Zvyšuje se členský příspěvek u studentů nad 18. let a u důchodců 

- Zvyšují se některé ostatní poplatky za „pronájem sálu“  

- Stanovené příspěvky jsou minimální, tzn. v případě zájmu, je možné příspěvky 

hradit ve vyšší částce. 

 

 



Příloha č. 2 

 


