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    Zápis č. 4 / 2012  

      ze zasedání výboru jednoty                         
 
 
Datum konání: 26.června 2012 v 18 hod. v sokolovně  

 
Přítomni:     br. Václav Drašnar, br.Ing. Jaroslav Hampl, br. Jiří Bednář, br. Josef Urban, ses. Jana 

                         Švábová 

 

Hosté:            br. Ing. Miroslav Jelen 

 

 

 

Program:       
1. Plnění úkolů z minulého zasedání výboru jednoty. 

2. Stavba víceúčelového hřiště. 

3. Různé. 

4. Uložení úkolů. 

 

 
Ad 1. Plnění úkolů z minulého zasedání výboru jednoty. 
 
a) Podat na město Dobruška žádost o finanční příspěvek z výtěžku loterií a sázkových her. 

- splněno. 

b) Zřídit podúčet u hlavního účtu v České spořitelně pro oddíl NH. 

- úkol dále v trvání. 

c) Aktualizovat Hospodářskou směrnici č. 14. 

- úkol dále v trvání. 

d) Domluvit schůzku se starostou města Dobrušky. 

- splněno, schůzka proběhne v prvním týdnu v červenci. 

e) Sjednat podmínky úklidu s paní Jiřinou Tomášovou. 

- splněno. 

 
Ad. 2. Stavba víceúčelového hřiště.  
= výbor jednoty se zabýval problematikou přípravy stavby víceúčelového hřiště ve sportovním areálu 

za sokolovnou 

- br. Jiří Bednář chronologicky v čase vysvětlil, co se doposud s touto stavbou zařídilo, jaká je 

k tomu dokumentace a co je nutné v nadcházejícím období připravit a sepsat 
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- Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR byla podepsána v Hradci 

Králové na pracovišti SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond) dne 27.4.2012, za jednotu 

podepsal starosta br. Václav Drašnar 

- Územní souhlas ke stavbě byl vydán Městským úřadem Dobruška, odborem výstavby a 

životního prostředí dne 17.1.2012, všechny originály potřebných dokumentů jsou založeny ve 

speciálním šanonu k této stavbě 

- 7.6.2012 byly dle příslušného zákona odeslány výzvy na dodávku zakázky a to celkem 5 

firmám: 

 Sportovní podlahy Zlín s.r.o., se sídlem Štefánikova 3820, 760 01 Zlín, IČ: 25560191 

 FUNNY SPORT s.r.o., se sídlem Pod Babou 2515, 760 01 Zlín, IČ: 47906171 

 Rudolf Ferebauer, se sídlem Lnářská 394, 760 01 Zlín, IČ: 40424634 

 StavoSport s.r.o., se sídlem Přehradní 233, 760 01 Zlín, IČ: 29278481 

 PSK-ASM s.r.o., se sídlem Dlouhá 164, 760 01 Zlín, IČ: 29228018 

- Veškerou písemnou agendou byl pověřen br. Jiří Bednář 

- Výbor jednoty se usnesl na složení hodnotící komise, která bude při výběrovém řízení vybírat 

dodavatele stavby, k tomuto účelu byl přizván do komise člen MAS POHODA venkova Ing. 

Petr Zahradník, který má zkušenosti s různými projekty a tak bude mít dohled v této věci, aby 

nedošlo k nějakým chybným krokům. 

 

USNESENÍ Výboru T.J.Sokol Dobruška č. 2/2012: 

 

Výbor jednoty zřizuje pro výběrové řízení na zhotovení víceúčelového hřiště s umělým 

travnatým povrchem „hodnotící komisy“, aby v souladu se zákonem vybrala zhotovitele 

stavby.  

Do hodnotící komise pověřuje tyto členy: 
br. Ing. Miroslav Jelen,  Josef Urban, Jiří Bednář, Ing. Jaroslav Hampl a Ing. Petr 

Zahradník 
 

- Dále výbor jednoty stanovil další postup s touto stavbou, hodnotící komise se sejde 9.7.2012. 

 

Ad. 3. Různé. 
 
= informace k letní sezóně 

- Informace podal starosta jednoty br. Václav Drašnar 

 

Ad. 4. Uložení úkolů. 
 

a) Zřídit podúčet u hlavního účtu v České spořitelně pro oddíl NH. 

                                                                                            Zodpovídá: jednatel 

                                                                                            T: do 30.6.2012 

b) Aktualizovat Hospodářskou směrnici č. 14. 

                                                                                            Zodpovídá: členové výboru 

                                                                                            T: nestanoven 

c) Vybrat ve výběrovém řízení zhotovitele stavby víceúčelového hřiště. 

                                                                                            Zodpovídá: hodnotící komise 

                                                                                            T: 9.7.2012. 

 
Zapsal dne 27.6.2012: 

br. Jiří Bednář  
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Schválil:                                                                                            br. Václav Drašnar, v.r. 
                                                                                                      starosta T.J. Sokol Dobruška 


