
Zápis schůze TJ SOKOL červenÝ Kostetec - Lhota z.s.
13. 9. 2a21 od 18:00

Přítomni: Tomáš Jirásek, Vladimír Souček, Renáta Hubková, Antonín Špulák, Vojtěch Vlček, KarelJiránek,
Sylva Mudrochová, Renata Jakubíková, Sylvie Součková, David Labík

Omluveni: Jiřina Zachovská, Rudolfová Jiřina, Vít Josef, Marie Chaloupková, Jan bílek

první členská schůze

Program:
- Úvod, rozvrh hodin na školní rok2a212O22
- Společenské vybavení
- Oprava nářaďovny = Malý sál
- Příspěvky na školní rokZaT12022
- Hospodaření
- Diskuse

1. Úvod a aktualizace rozvrhu na školní rok 202112022
Předseda, Tomáš Jirásek, v úvodu přivítal vedoucí jednotlivých oddílů a informoval přítomné o
průběhu jednání dnešní schůze. Následně seznámil přítomné se stávajícím cvičebním rozvrhem a
provedl změny dle požadavků vedoucích oddílů. Upravený rozvrh byl jednohlasně schválen.
Aktualizaci rozvrhu na webových stránkách zajistí Tomáš Jirásek v pruběhu září.

2. Společenské wbavení
Tomáš Jirásek seznámil přítomné, o zakoupení nového vybavení pro potřeby oddílů a kroužků, např.
stoly, židle, plátno, projektor, audiotechnika aj, Zmínil možnost zapůjčenítohoto vybavení i pro externí
záiemce, ale pouze vprostorách tělocvičny či Malého sálu. Vprůběhu zářílříjen 2a21, bude
aktualizován ceník pronájmu sálu, ktený bude zohledňovat tyto skutečnosti. Přesný rozsah nového
vybavení je předmětem inventárního soupisu,

3. Oprava nářaďovnv = MalÝ sál
Nově byla opravena bývalá nářaďovna tak, aby plnila účel cvičebních prostor pro menší skupiny
cvičenců, jejíž nové označení je Malý sál a která bude plně provozu schopná ad 20.9.2a21-
Rozsah využití: funkční tréninky, kondiční a protahovací cvičení pro menší skupiny - v tomto ohledu
bude doplněn rozvrh v průběhu zářílřýen2021. Současně Tomáš Jirásek vyzval vedoucí pro zasílání
podnětů na doplnění vybavení tohoto prostoru na jeho e-mailovou adresu.
Nově, sklad nářadí přesunut do stávajícího přísálí, které v průběhu zářílřtlen 2021 bude odděleno sítí
s průchody,

4. Příspěvkv na školní rok 202í12022
Příspěvky pro letošní školní rok zůstávají stejné jako pro loňský školní rok. Termín pro vÝběr
příspěvků ie í0. í0, 2021. Do 10. 10.2020 ie nutné předat kompletní seznamv ělenské základnv.
abvchom platbv správně přiřadilv. Seznam musí být doplněn od doložku o souladu s GDPR.
Uhradu je nutno provést prostřednictvím bankovního převodu přes č. BU: 25alil1765l2019
Přesný přehled příspěvků je přílohou tohoto zápisu.
Pro případ, že někdo z obavy opětovného lockdownu nechce být členem, má možnost hradit
jednorázové vstupné, které činí 50,- Kč/vstup, Za výběr vstupného ručí vedoucí,

5. Hospodaření
Tomáš Jirásek seznámil přítomné s výsledky hospodaření za uplynulý rok - dle Výsledovky
hospodaření.
Dále zdůraznil,že v několika případech došlo k neuhrazení příspěvků z důvodu Covidových opatření,
přesto je nutné tyto příspěvky doplatit, aby nedošlo k nesouladu mezi seznamy členů a úhradami,



připomínkv

Stále platí povinnost pro všechny vedoucí - zapisovat přítomnost do knihy přítomnosti, povinnost

zapisovat jakoukoli závadu ihned po zjištění. V případě závažných závad obratem hlásit p. SouČkovi

- tel, uveden v knize přítomnosti.
Byl podán podnět k zamyšlení pro vytváření společenských akcí v prostorech tělocviČny. A dále bYl

póoan podnět k zamyšlení pro tzv. čistý vstup do prostor šaten a tělocvičny a zdŮrazněna nutnost
přezouvání všech, vč. doprovodu dětí, kteří do těchto prostor vstupují,
byla zmíněna nutnost ponechávání kol před budovou tělocvičny ve stojanu, tzn. zákaz odkládání kol

v prostoru školy či šatny a zákaz opírání kol o zdi.
Gbnerální úxtid byl stanoven na 20. 9.2021v 17,30 hod, za předpokladu, že se zúčastní minimálně
2zástupci za oddíl, pod pokutou 1000,- Kč/os.

Schůzi ukončil předseda Tomáš Jirásek



Příloha č. 1

Čbnské příspěvky na rok 2O21I2O22
(minimální možná výše příspěvku)

děti a studenti do 18. let včetně 200,- Kč/rok
studenti od 18. let, dospělí a důchodci 500,- Kčlrok
vedoucí (stávají se nově členy) 500,- Kč/rok

Sazba za jednorázový vstup 50,- Kč

Pronájem sálu pro probíhající aktivity dle schváleného rozvrhu
děti a studentido 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,- Kďhod
(musí být předem hlášeno a v případě nezletilých nutný vždy doprovod osoby starší 18. let!).

Cvičení pro ostatní mimo stanovený rozvrh 200,- Kďhod
(musí být předem hlášeno a v případě nezletilých nutný vždy doprovod osoby starší 18. !et!)

Rodinné a jiné neveřejné akce pro členy 1000,- Kč
(musí blýt předem hlášeno) + kompletní úklid na v]astnínákl.

Rodinné a jiné neveřejné akce pro nečleny 2000,- Kč
(musí být předem hlášeno) + kompletní úklid na vlastní nákl.

Věnujte prosím pozornost těmto informacím:
- Vedoucí oddílů mají povinnost platit členské příspěvky (stávají se také členy).
- Stanovené příspěvky jsou minimální, tzn. v případě záimu,je možné příspěvky hradit ve vyšší

částce.
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