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    Zápis č. 5 / 2012  

      ze zasedání výboru jednoty                         
 
 
Datum konání: 29.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, ses. Jana Králíčková, ses. Ing. Jitka Jelenová 

 

 

 

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

2. Stavba víceúčelového hřiště. 

3. Smlouva s Kuželkářským klubem Dobruška o.s. 

4. Hospodaření jednoty. 

5. Různé. 

6. Uložení úkolů. 

 

 
Ad 1. Plnění úkolů z minulého zasedání výboru jednoty. 
 
a) Zřídit podúčet u hlavního účtu v České spořitelně pro oddíl NH. 

- úkol dále v trvání.                                                                                             

b) Aktualizovat Hospodářskou směrnici č. 14. 

- úkol dále v trvání.                                                                                           

c) Vybrat ve výběrovém řízení dodavatele stavby. 

- úkol dále v trvání.                                                                                             

 
Ad. 2. Stavba víceúčelového hřiště.  
= br. Jiří Bednář a Ing. Miroslav Jelen podali informace k této stavbě 

 

Ad. 3. Smlouva s Kuželkářským klubem Dobruška o.s. 
= br. Jiří Bednář a br. Václav Drašnar podali informace z jednání se zástupci uvedené společnosti na 

základě Usnesení č. 1/2012 výboru jednoty 

- Smlouva bude v průběhu měsíce července podepsána, výše nájemného bylo sjednáno na částce 

2.700,- Kč za měsíc + 300,- Kč poplatky za služby, celková měsíční částka, kterou uvedené 
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občanské sdružení jednotě vyplatí, bude 3.000,- Kč. Platba bude na základě žádosti druhé 

strany prováděna čtvrtletně. 

 
Ad. 4. Hospodaření jednoty. 
= informace podal starosta jednoty br. Václav Drašnar 

- všechny faktury za jaro jsou uhrazeny 
- po zřízení podúčtu u České spořitelny oddílem NH budou na jeho účet převedeny všechny 

jeho finanční prostředky s kterými si bude dál sám hospodařit 
- nájemné za chatky na rok 2012 bylo městu Dobruška uhrazeno 
- bude provedena revize elektrického zařízení a mechaniky v loutkové scéně, bude hrazeno 

z prostředků dotace Královéhradeckého kraje, shání se revizní firma 
- starosta jednoty s hospodářem ONH odsouhlasili částky na platbu za používání sprch a šaten 

v sokolovně při domácích utkáních za jaro 2012 
- Česká televize zaslala dopis s vyčíslením nedoplatku ve výši 810,- Kč za rok 2012 
 Starosta jednoty prokonzultuje tuto věc se ses. Danou Jarinovou a dluh bude uhrazen 

- Starosta jednoty podal informace o nabídce firmy Milana Petříka INFORM SERVICE Čáslav 

o možnosti inzerce na ubytování v průvodci Křížem krážem po Čechách a Moravě  
 Inzerce se zveřejňuje v infocentrech všech měst, náklady za inzerce by činily cca 2.400,- 

Kč za rok, jedná se o internetovou reklamu. 
 

USNESENÍ Výboru T.J.Sokol Dobruška č. 3/2012: 

 

Výbor jednoty se usnesl, že zveřejní nabídku ubytování v internetové reklamě a uhradí náklady 

za inzerci v průvodci Křížem krážem po Čechách a Moravě na rok 2013. 

 
= starosta jednoty podal informaci, že Tiskárna Kostelec n. Orl. zaslala dopis ve věci dlužné částky ve 

výši 28.000,- Kč za vydaný sborník k 120.výročí založení jednoty v Dobrušce 
- Starosta jednoty bude kontaktovat tuto tiskárnu a pokusí se dluh zmírnit nebo oddálit. 

= Členské známky na rok 2012 – nutno předložit seznam platících členů a zaslat na župu, zbylé 

známky odebrat 
= Letní provoz ubytování – informace podal starosta jednoty 

 
Ad. 5. Různé. 
 
= dotace z MŠMT na rok 2012 na rekonstrukci hřiště NH 

- informace podal jednatel jednoty br. Jiří Bednář 

 doposud nejsou známé žádné výstupy z MŠMT o výsledku schválení či neschválení 

žádosti 

= v průběhu letní sezóny bude provádět úklid a ubytování v chatkách a sokolovně paní Jiřina 

Tomášová  

= nepřítomnost členů výboru jednoty v průběhu letních prázdnin 

 br. Josef Urban – 20.7.-31.7.2012  

 br. Václav Drašnar – 5.7.-15.7.2012 

 br. Jiří Bednář – 24.7.-10.8.2012 

 

Ad. 6. Uložení úkolů. 
 

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

                                                                                            Zodpovídá: jednatel 

                                                                                            T: do 30.6.2012 
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b) Aktualizovat Hospodářskou směrnici č. 14. 

                                                                                            Zodpovídá: členové výboru 

                                                                                            T: nestanoven 

c) Vybrat ve výběrovém řízení dodavatele stavby. 

                                                                                            Zodpovídá: hodnotící komise 

                                                                                            T: 9.7.2012 

d) Kontaktovat firmu Tiskárna Kostelec n.Orl. ve věci dlužné částky za vydaný sborník. 

                                                                                            Zodpovídá: starosta jednoty 

                                                                                            T: 31.8.2012. 

e) Uhradit dlužnou částku ČT. 

                                                                                            Zodpovídá: starosta jednoty 

                                                                                            T: dle termínu v dopise 

 

 

 
Zapsal dne 2.7.2012: 

br. Jiří Bednář  

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


