
Z á p i s 
z 3. schůze výboru TJ Sokol Zábřeh ze dne 21.9.2022 

 

Přítomni:  Tempírová, Melcher, Strouhal, Svoboda 

Omluveni: Niederle 

Neomluven:  

 

Host 

 

Zápisy z výboru do 26.4.2022  

32/3  Požadavek na stojan na kola před sokolovnu T: 30.6. Z: Mel 

34/5 Rezervace – kontrolovat hrací hodiny a depozit T: průběžně Z: výbor 

1/6 Žebřiny v malém sále v havarijním stavu – sundat T: ihned Z: Mel 

12/1 Zpevnění svahu – navrženo položení zatravňovacích panelů nákladem TJ– souhlasí 

Badalová i Pospíšil. Hošek zajistí cenovou nabídku od fi EKO servis a termín 

zhotovení (provizorní řešení?) 

12/3 Koncepce sportu pro mládež – bude k řešení  

13/6 Vstup hlavní bránou u sokolovny, zjistit její funkčnost u Přikryla – T: 14.3 Z: Mel – 

brána objednána 

13/7 Utržený drát od neonu reklamy na pivo u hlavní brány – T: 28.2. Z: Bad – bude 

opraveno s montáží brány 

 

Zápisy z výboru po 26.4.2022 

1/8 folie na okna sociálek+šatny (kůra) T: 31.5. Z: Strouh - TRVÁ 

1/11 mříž do technické místnosti T: 31.5. Z: Mel - TRVÁ 

 

Na schůzi projednáno: 

 

3/1 ENERGIE – vzhledem k navýšení záloh za energie – úspora topení – vytápění sálů 

sokolovny na 15 stupňů, zákaz sprchování v sokolovně i hale, zákaz topení v tenisové 

hale T: ihned Z: Mel, Tem 

3/2 CENÍK – úprava cen v sokolovně na 2,5 násobek, v tenisové hale na 2 násobek, suna 

nebude rozlišovat členy a nečleny sokola, upravený návrh bude schválen T: ihned Z: 

Tem  

3/3 POJIŠTĚNÍ – návrh od Martina S., porovnat, T: do konce roku Z: Str, Tem  

3/4 Opěrná zeď Badalová – zadáno firmě Vařeka, zašle návrh a rozpočet T: ihned Z: Mel 

3/5 Žádost odd. volejbalu o cestovné na Sokolský Děčín ve dnech 16-18.9. – souhlas 

s částkou 3.600 Kč T: ihned Z: Tem 

3/6 MONETA – založit spořící účet – souhlas, prověřit způsob čerpání T: ihned Z: Tem 

3/7 Zázemí na tenise – nový provozovatel? – řešit T: do 12/2022 Z: výbor 

3/8 8.10 – památný den sokolstva – vývěs plakátů, akce s dětmi T: 8.10 Z: Strou, Svob, Tem 

3/9 dne 8.10 jaz in hall – pustit topení T: 7.10 Z: Mel 

3/10 noví členové – Pospíšil Benjamin, Mládková Elen – souhlas 

  

 

Usnesení: 

• Výbor TJ schvaluje částku 3.600 Kč na cestovné volejbalistům do Děčína dne 16.9.2022 

 

Další schůzka výboru  - termín domluvíme dle potřeby 

Zapsala: Hana Tempírová   


