
Z á p i s 
z 5. schůze výboru TJ Sokol Zábřeh ze dne 20.6.2016  

 

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

Omluven:  
Host: Ivoš a Andrea Reslerovi, Jedelský  

 

2/10 Výše členských příspěvků  a hracích poplatků pro novou sezonu od 09/2016– T: 31.8. 

Z: členové výboru (po energetickém auditu)  

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

Niederle  

3/5  Kolaudace přístavby – doložit podklady T: 2.7. T: Tempírová (dokumentace Drábek, 

PB Březa) 

4/5 Dešťové vody        - nádrž + studna T: 20.6. Z: Neuwirth 

4/6 Bufet na tenisových kurtech – klubová záležitost – T: 20.6. Z: vybor – provoz zůstane 

tak jak běží dosud  - příležitostně 

 

Na schůzi projednáno: 

 

5/1 Reslerovi: 

 Na 20.8. zajištěna hudba – od 20.00 – 24.00 500Kč/hod. – souhlas 

 Projednán rezervační systém, platba kartou, údržba nového povrchu, ceník 

v sokolovně, generální klíč, nastavení teploty - termohlavice, proběhla revize hasicích 

přístrojů – 1 chybí, nájem hospůdky – v roce 2017 podnájem 06-08, pokles tržeb 

z 2014-2014, opravy zašlou e-mailem 

5/2 Tenisová pokladna – dohody o provedení práce – Novotný, Bartášek – po vyřešení 

tenisové pokladny – pozvat Bartáška,Böhma T: 4.7. Z: Niederle 

5/3 Podepsat a ověřit podpis na čestná prohlášení na MěÚ T: 4.7. Z: vybor  

5/4 Přijetí nového člena  - Frank Štěpán,tenis - souhlas 

5/5 Jedelský – seznámení s rezervačním systémem – zašle seznam + nabídku 

5/6 Oprava středy + okapu – nabídka klempíře Poláška 45.496 – souhlas T: 30.8. Z: 

Melcher 

5/7 Dešťové vody  - umístění studny+hloubka vody – zjistit u Riznera T: 18.7. Z: 

Neuwirth 

5/8 Veřejnoprávní smlouva – něco plnit ze 4 akcí, v případě posunutí termínu vyúčtování 

–  musí jít do ZM v září 

5/9 Víceboj + volejbalový turnaj – 20.8., plakáty M. Strouhal, Zpravodaj info – Tempírová 

5/10 Nový tenisový koberec – 1.200.000 Kč, konec září, barva: růžovo modrošedá – pro 4 

(Ni,Ho,Mel,Ba), modrá – modrá – Do, zelená – zelená Te,Neu : růžovo modrošedá 

5/11 úprava web stránek – Tomáš Tempír – dohoda  (cca 200/Kč/měs) - souhlas 

 

 

 

Další schůzka výboru 4.7.2016 v 18.00 hod. 

 

Zapsala: Hana Tempírová   


