
Z á p i s 
z 13. schůze výboru TJ Sokol Zábřeh ze dne 24.10.2016  

 

Přítomni:  Niederle, Tempírová, Baderle, Melcher Neuwirth, Hozíková, Dorničák 
Host: Pohořelský, Böhmová, Palička, Valnoha, Hošek, Bartášek, Štěrba 

 
3/1 Vzhledem k velké úhradě za spotřebu plynu – zajistit energetický audit – T: 30.5. Z: 

Niederle  

3/5  Kolaudace přístavby – doložit podklady T: 2.11. T: Tempírová (dokumentace Drábek, 
PB Březa – již dodáno) – požádáno o prodloužení 

4/5 Dešťové vody        - nádrž + studna T: 20.6. Z: Neuwirth 
6/5 Nádrže na dešťovou vodu – Rizner (2x20m3) T: 30.8. Z: Neuwirth (dokumenty 

převzal Niederle) 

10/7 Výhledově zajistit zástupce vedoucího tenisového oddílu Z: výbor 
12/1 Provoz plynového kotle – oprava (servis z Bludova) T: 31.12 Z: Nie, Mel 

12/4 Generální klíč areálu TJ Sokol T: 31.12. Z: Mel – zjištěno – 1FAB 850 Kč 
 

Na schůzi projednáno: 

 
13/1 Pohořelský (volejbal) – připomínka k ceníku – předán propočet za hrací hodiny člena a 

nečlena TJ, návrh  - cena pro člena 80 Kč, za turnaje pouze za jeden sál, návrh na 
zbudování kuchyňky (bylo sděleno , že bývalého vedení by se dala realizovat na úkor 
klubovny florbalistů a skladu nářadí) 

13/2 Hošek (volejbal) – přidává se k návrhu Pohořelského, navrhuje cenu za turnaj bez 
rozdílu sálů 1.000 Kč 

13/3  Valnoha (fotbal) – přiklání se k propočtu Pohořelského, cenu za turnaj je možné i za 

jednotlivé hodiny pronájmu 
13/4 Štěrba (florbal) – návrh ceníku sdělit v dostatečném předstihu, již vybral peníze od 

dětí dopředu za jiné sazby, osvětlení ve velké tělocvična je pro ně nevyhovující – 
sklopit světla dolů, na novém povrchu v tenisové hale nelze hrát florbal – doufal v to, 
že zde bude možné hrát ligu 

13/5 Böhmová (volejbal) – apeluje na úklid v sauně, osvětlení ve velkém sále nelze nastavit 
dolů, neboť pro volejbal je nevyhovující 

13/6 Bartášek (tenis) – požaduje nový stůl na ping-pong – problém s úschovou, nevejde se 
do nářaďovny, před zahájením sezóny ping-pongové stoly poškozeny 

 

13/7 Přijetí nových členů – Geprt, Haltmar, Dubový – vše tenis – výbor souhlasí 
13/8 Šamšula – vymalování krčku a jeho zázemí, nátěr obruby v tenisové hale – řešit 

dohodou na 3.600 Kč T: 31.10. Z: Tem 
13/9 Schválen Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a Provozní řád T: 31.10. Z: Tem 
13/10 Návrhy na otevření tenisové haly – hosté, novináři, termín T: 7.11. Z: výbor TJ  

13/11 Návrh na web kameru – ceník, dodavatel T: 7.11. Z: Nied 
13/12 Oprava dveří v umývárně ženy v sokolovně (dohodnout se Šamšulou) T: 31.10. Z: 

Neuw 
13/13 Zachraňme Vlkovskou sokolovnu  -  příspěvek NE 
13/14 Otevírání tenisové haly v dopoledních hodinách dle rezervace – Z: Neuw  

 
Další schůzka výboru 7.11.2016 v 18.00 hod. 

 
Zapsala: Hana Tempírová   


