
Zápis z členské schůze 

Tělocvičné jednoty Sokol Zábřeh konané dne 27.1.2023 ve 20 hodin v areálu na adrese   

Sokolská 94/13, 789 01 Zábřeh 

 

Program 
1)   Zahájení a přivítání přítomných 
2)      Zpráva výboru o činnosti  
3)      Úhrada členských známek 
4)      Projednání ceníku za sportoviště     
5)      Diskuze 
6)      Ukončení 
 

Pozvání na členskou schůzi bylo provedeno způsobem v místě obvyklém, 15 dní před jejím 

konáním.  

1) Zahájení: 
 Starosta jednoty br. Radim Niederle zahájil jednání, přivítal přítomné členy sokola v počtu 

29.  

 

2) Zpráva výboru o činnosti : 

     Br. Radim Niederle seznámil s činností výboru – otevření nového zázemí na tenise – 

zajišťování dotací – odstoupení jednatele TJ Tomáše Melchera z vedení TJ  

 

3) Úhrada členských známek: 

Ses. Tempírová seznámila přítomné s rozhodnutím 13. Sjezdu České obce sokolské o zvýšení 

spolkových známek na 300 Kč (děti, dorost a senioři)  a 600 Kč(dospělí) pro roky 2023 a 2024 

(navýšení o 100 Kč z důvodu pořádání 17. Všesokolského sjezdu v roce 2024) – bude 

zveřejněno na webu a zasláno všem vedoucím oddílů 

 

4) Projednání ceníku za sportoviště : 

Br. Strouhal seznámil přítomné s energetickou situací sportovišť, předal výpočty s přehledy, 

zdůvodnil náklady na investice a opravy – zvýšení sazby za hodinu ve velkém sále sokolovny 

z 360 na 450 Kč, zvýšení sazby na hodinu v malém sále sokolovny z 300 Kč na 350 Kč a snížení 

poplatků za saunu z 1000 Kč na 800 Kč/2 hodiny – a to od 1.2.2023 

 

 

 



 

5) Diskuze:  

Br. Puprla st. – navrhuje zajistit energetický audit, řešit zdroje energie solárními panely, 

vyjasnění problému s přihlášením družstev a turnajů, včetně rozhodčích 

Br. Žák – návrh na hospodaření lesa v k.ú. Dolní Bušínov a Krchleby na Moravě – bude 

přizván na jednání výboru k řešení situace, poděkování za těžbu a úklid při kácení lesa 

(Pumprla st.)  

Br. Mrázek – vyjasnění úhrady za sportoviště v jiných zařízeních ve městě 

Br. Kubíček – zázemí na tenisových kurtech – provoz řešit jinak, než v uplynulé sezóně – ve 

prospěch hráčů a přítomných na tenise  

Ses. Šebestová – není možné agitovat malé děti na volejbal, když je volejbalový klub na 

stadioně – nejsou ani trenéři 

 

 

6) Ukončení 

Jednání členské schůze bylo ukončeno ve 22.00 hod. dne 27.1.2023 

 

 

 

Zapsala:  Hana Tempírová      


