
Z á p i s 
z 14. schůze výboru TJ Sokol Zábřeh ze dne 5.4.2022 

 

 

Přítomni:  Niederle, Tempírová, Baderle, Melcher, Hošek 

Omluveni:  

Neomluven:  

 

Host: Nikola Ryšavá 

 

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

T: ihned Z:Nied 

27/9 Průběžně řešit skříňky v pánské a dámské šatně v krčku tenisové haly Z: Mel Bad 

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 

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 

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

 

Na schůzi projednáno: 

14/1 Florbalový kemp Štěrba 5 dnů v srpnu cca od 8-16 hod. – pronájem 2.500 Kč T: 10.4. 

Z: Tem  

14/2 Prodej pozemků v k.ú. Krchleby, Diblík – nesouhlas, možný pronájem T: ihned Z:Tem 

14/3 Prodej pozemků v k.ú. Dolní Bušínov,Synek – přepočet posudku – snížení ceny za 

náklady za opravu střechy od padlých stromů T: ihned Z: Tem 

14/4 Úprava svahu Badalová – není zpracovaná nabídka – řešení: návrh na zpevnění 

zatravňováky do obrubníku – seznámit Tempíra a Bartáška T: ihned Z: Tem 

14/5 Vybavení stavby na kurtech – nábytek od města, venkovní posezení – dohledat nejnižší 

cenu a objednat T: 19.4. Z: výbor 

14/6 Dodatek k nájemní smlouvě Markovská,Ryšavá – kouření ve vyhrazeném prostoru za 

budovou T: ihned Z: Tem 

14/7 Úklid sokolovny a tenisové haly – nespokojenost – upozornit Ryšavou T: ihned Z: Tem 

14/8 Nový člen – Jaroslav Mikeska  - schválen 

14/9 Schválen termín konání VH – 26.4.2022 v 18.00 hod T: 11.4. Z: výbor 

14/10 Úprava výše tenisových hráčských poplatků na rok 2022  – viz příloha, zveřejnit a 

seznámit členy T: ihned Z: Tem:  

 

 

Usnesení: 

• Výbor TJ schvaluje termín konání VH 26.4.2022 

• Výbor TJ schvaluje nové tenisové hrací podmínky na rok 2022 

• Výbor TJ schvaluje prodej pozemků p.č. 613 a 614/1 k.ú. Dolní Bušínov Ondřeji 

Synkovi 

 

Další schůzka výboru  - termín domluvíme dle potřeby 

Zapsala: Hana Tempírová   


