
    Zápis č. 8 / 2012 
                     ze zasedání výboru jednoty                        

Datum konání:  5.září 2012 v 19:30 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. Hospodaření jednoty.
3. Informace o ukončení stavby víceúčelového hřiště.
4. Různé.
5. Uložení úkolů.

Ad 1. Plnění úkolů z minulého zasedání výboru jednoty.

a) Aktualizovat Hospodářskou směrnici č. 14. 
- úkol dále v trvání.
b) Kontaktovat firmu Tiskárna Kostelec n.Orl. ve věci dlužné částky za vydaný sborník. 
- úkol dále v trvání.
c) Převzít stavbu víceúčelového hřiště od zhotovitele společnosti PSK-ASM s.r.o. . 
- splněno dne 31.8.2012.
d) Účetnictví jednoty – průběžně zaúčtovat doklady t.r. 
- úkol dále v trvání.

Ad. 2. Hospodaření jednoty.

= zpracování účetnictví 
 ses. Dana Jarinová z rodinných důvodů neprovádí zaúčtování dokladů, touto věcí pověřena 

ses. Jana Králíčková, která průběžně zaúčtovává doklady jednoty a doklady oddílu národní 
házené

 nutno doložit smlouvy a k některým transakcím doklady
= na ČOS byla zaslána žádost na pořízení strojní investice - traktůrku na sekání trávy z 
dotace MŠMT na rok 2013

= vyúčtování pořadatelství turnaje o Pohár ČR mladších žáků
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 starostovi jednoty byla předána finanční hotovost od hospodáře oddílu národní házené ve výši 
28.000 Kč za ubytování házenkářů

= uhrazení dluhu župě
 informace podal starosta jednoty br. Václav Drašnar
 Župa naší jednotě před 3 lety půjčila 50.000 Kč, doposud půjčka nebyla splacena, proto došlo  

k jednání se starostkou župy, z tohoto jednání vyplynulo, že se zpracuje splátkový kalendář
 do konce t.r.  bude uhrazena částka ve výši  10.000 Kč a další  4 splátky budou provedeny 

čtvrtletně v příštím roce
 tento návrh byl zaslán ke schválení na župu

= dotace z MŠMT na rok 2013 na rekonstrukci afaltového hřiště na víceúčelové 
- žádost zpracovává jednatel br. Jiří Bednář, požádal přítomné o pomoc se zpracováním, neboť by 
se mohly najít další argumenty a myšlenky, které by vyzdvihly naši žádost před konkurencí

= další dluhy jednoty
 stále nebyl uhrazen dluh bývalému správci sokolovny Jiřímu Sychrovskému ve výši 19.571,- 

Kč
 bude požádána ses. Dana Jarinová, aby dluh jmenovanému uhradila.

Ad. 3. Informace o ukončení stavby víceúčelového hřiště.

= informace podal jednatel br. Jiří Bednář a místopředseda ONH br. Ing. Miroslav Jelen
– dokončení stavby proběhlo na konci srpna a stavba převzata dne 31.8.2012
– vlivem dělitelnosti  prací  u  zhotovitele  na  dvě  firmy,  došlo  při  dokončovacích  pracích  k 

neúplnému vyčištění prostoru okolo hřiště, firma terénní úpravy neprovedla podle požadavku 
zadavatele, ale z důvodů, že tato věc nebyla ve smlouvě řádně ošetřena, jednota bude nucena 
tyto terénní úpravy provést sama

– dne 30.9.2012 proběhne slavnostní otevření tohoto hřiště,  pozván starosta města Dobrušky 
Mgr.  Petr  Tojnar,  předseda  MAS POHODA venkova  pan  Luboš  Řehák a  starostka  Župy 
Podkrkonošské-Jiráskovy ses. Helena Rezková

– v průběhu září  a  října se  bude zpracovávat  vyúčtování  této akce a bude podána žádost  o 
proplacení dotace

– oddíl  národní  házené  přispěl  na  toto  hřiště  částkou 296.188,-  Kč,  celkové  náklady činily 
1.025.956,- Kč

– zhotovitel  předal  pokyny k  používání  hřiště,  byly předány všem trenérům oddílu  národní 
házené a na jaře příštího roku budou vyvěšeny na tomto hřišti 

– na jaře 2013 se musí stanovit podmínky používání hřiště pro veřejnost.

Ad. 4. Různé.

= informace ze zasedání Župy Podkrkonošské-Jiráskovy ze dne 4.9.2012
– starostka župy ses. Helena Rezková poděkovala všem jednotám, které měly cvičence na Sletu, 

za vzornou reprezentaci
– opět  se  nabídla  k  účasti  na  jednáních  se  starosty  měst  na  příspěvek  města  z  prostředků 

loterijních a sázkových společností
– upozornění  pro  zhotovitele  vyúčtování  dotací: nesmějí  proúčtovávat  jednu  věc  na  více 

dotací, doklad musí být červeně označen, z které dotace je čerpána částka
– ČOS vystavuje stanoviska k dotaci z MŠMT na rok 2013, dotace předat do 30.9.2012

= provoz loutkové scény
 je nutné provést revizi elektrických zařízení v loutkové scéně, byla sehnána firma Ing. David 

Hradecký z Brna
 revize bude provedena v průběhu měsíce září a bude uhrazena z krajských dotací
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 vedení jednoty se pokusí sjednat schůzku s ředitelem ZUŠ Dobruška a nabídnout prostory 
loutkové scény pro dramatický obor za účelem pokračování  tohoto divadla v budoucnosti, 
neboť naši principálové stárnou a není další personální náhrada k další činnosti 

= provoz sokolovny
 starosta  jednoty jednal  se  zástupci  ZŠ  Pulická,  neboť  oni  nemají  dostatečné  kapacity na 

cvičební hodiny v tělocvičně v gymnáziu, proto mají zájem o 4 hod. blok cvičebních hodin v 
sokolovně každý týden v úterý

 připravuje se smlouva na užívání do konce roku 2012, ZŠ má však zájem o cvičení na celý  
školní rok

 v případě zájmu o další cvičební nebo tréninkové hodiny by sokolovna fungovala i po Novém 
roce

= 150. výročí Sokola
 záměr prezentovat Sokol na veřejnosti  v době Svatováclavských slavností  v září,  jak bylo 

zmíněno v zápisu č. 3/2012 se z časových, ale i kapacitních důvodů neuskuteční.

Ad. 5. Uložení úkolů.

a) Podat na MŠMT novou žádost o dotaci na rok 2013 na rekonstrukci hřiště NH.
                                                                                            Zodpovídá: jednatel
                                                                                            T: do 25.9.2012
b) Aktualizovat Hospodářskou směrnici č. 14.
                                                                                            Zodpovídá: členové výboru
                                                                                            T: nestanoven
c) Zaúčtovat všechny zbylé doklady do účetnictví jednoty..
                                                                                            Zodpovídá: ses. Jana Králíčková
                                                                                            T: průběžně
d) Provést vyúčtování stavby hřiště a požádat SZIF v Hradci Králové o propalcení dotace.
                                                                                            Zodpovídá: jednatel
                                                                                            T: do 31.10.2012
e) Kontaktovat firmu Tiskárna Kostelec n.Orl. ve věci dlužné částky za vydaný sborník.
                                                                                            Zodpovídá: starosta
                                                                                            T: do 31.10.2012

Zapsal dne 7.11.2012:
br. Jiří Bednář 

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