
Z á p i s 
z 21. schůze výboru TJ Sokol Zábřeh ze dne 22.5.2017  

 

Přítomni:  Niederle, Tempírová, Baderle, Melcher, Hozíková,  

Omluveni:, Dorničák, Neuwirth 

Host: Knížátek, Berka 

 

6/5 Nádrže na dešťovou vodu – Rizner (2x20m3) T: 30.8. Z: Neu (dokumenty převzal 

Niederle) 

10/7 Výhledově zajistit zástupce vedoucího tenisového oddílu Z: výbor 

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

18/5 Výměna kotle T: 30.8. Z: Mel, Nied, Bad 

19/3 ARMEX – dodávka NN od 1.6.2017 – stav měřidel T:2.6. Z: Bad 

19/5 Kamera na tenisové hale – 4 pro (Ni,Mel,Ba,Hoz), 1 proti (Neu), 2 se zdrželi 

(Tem,Do) T: ihned Z:Nied 

20/3  Bartášek – bufet na tenisových kurtech bude klubový, občerstvení na turnaje zajistí  

Resler T: dle turnajů Z: Nied 

20/4 Nové lavice u venkovního posezení na tenisových kurtech T: 22.5. Z: Hoz, Bad Neu  

 

Na schůzi projednáno: 

 

21/1  Noví členové tenisu – Bednářová Tereza, Balcárek Jaromír – souhlas 

21/2 Dotace OK 15.000 Kč na celoroční sportovní činnost je na účtu 

21/3 Žádost volejbalistů na setkání v Ötzu – proplacení startovného po dodání zprávičky a 

fota na web – souhlas 

21/4 Šamšula – prodloužení nájemní smlouvy na byt do 31.12.2017 a dohoda o úklid 

sokolovny do 31.12.2017 – souhlas 

21/5 Florbal muži v Praze – proplacení startovného 500 Kč – po dodání zprávičky a fota - 

souhlas 

21/6 Prodej pozemků v k.ú. Dolní Bušínov: 

Dle znaleckých posudků je cena za pozemky cca 290 Kč/m2. Dle vyjádření kupujících je cena 

ve vztahu k tomu, jak pozemky zvelebili a udržují, neadekvátní. Navíc se některé nachází ve 

svahu a nejsou vhodné pro rekreační využití.  

Po projednání a zvážení všech nákladů spojených s provozem pozemků a jejich převodem 

byla dohodnuta kupní cena 60 Kč/m
2
. Kupující s tímto návrhem souhlasí – bude předloženo 

k projednání na župu T: 30.8. Z: Tem    

 

Usnesení: 

 Výbor TJ Sokol Zábřeh schvaluje žádost volejbalistů na proplacení startovného v Ötzu 

za podmínky příspěvku a fota na web sokola 

 Výbor TJ Sokol Zábřeh schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt Janu 

Šamšulovi a dohodu o provedení práce do 31.12.2017 

 Výbor TJ Sokol Zábřeh schvaluje prodej pozemků v k.ú. Dolní Bušínov manželům 

Knížátkovým a Vladanu Berkovi v rozsahu GP za kupní cenu 60 Kč/m
2
.  

 

Další schůzka výboru 19.6.2017 v 18.00 hod. 

 

Zapsala: Hana Tempírová   


