
Zápis číslo 08 - A | 2aL9 z jednání Výkonného v,ýboru {W}

§okol Lodenice, spolek

Datum: sobota, 27, 7 . 2at9, 10,00 hodin

Mís:to: Sokolovna Sokol Lodenice, Lodenice 40,27O 64 Mšec

Přítomn,í: Libotovský Josef, Svěchotová Hedvika, Náprstek Ladislav Jn, Náprstek Ladislav Sn, pospíšil

Dušan, Černý Jan

Omluveni: Líbrcajt Miloslav, Librcait Václav, Hůla Marek, , Toth Jan, Suková Klára, Rubeš Milan, Juna

MirosIav

r Zq kpatrolní komisi; lng. Bohumil Loskot, předseda kontrolníkomise - omluven

AktuáIní boďv k iednání:

1) Kontrola usnesení z minulého W a z poslední VH - J. Libotovský

2| Spolek má ke dnešku 338 členů - výběr čl. příspěvků na 2019 - chybí 2 členové

3) Nákup dětské houpačky na hřiště za Sokolovnou -odloženo z fin. důvodů

4| Příprava Memoriálu Jiřího Pošmourného (MJP)- patron akce - L. Náprstek Jn,

5) Pasportizace hřiště za Sokolovnou podle předplsu ČUS - J. Libotovský

6) Akce UKL!ĎME ČEsKo í21.9.2019) - L. NáprstekJn.

7| lnformace z ČUS o zapsání majítele nemovitosti u spolkového soudu v Praze

8} Jubilanti vvsrpnu av září:

a. Srpen

Nikdo

o. Larl

Danda Jaroslav - 24.9, - 60 - J. Libotovský

9) Plán práce na červenec - srpen - září:

a) 27.7.*W

b) 3. 8. MJP - patron akce - L. Náprstek Jn.

c) 24. - 25.8. - volejbalový turnaj Lodenice vs Praha - patron akce - J. Kvirenc

d) 31. 8. - Buřtobraní * loučení s prázdninami - patron akce - J. Libotovský

e) 7,9.-W
f) 28. 9, - Svatováclavský večer - hraje Marek Hůla - patron akce - XYZ???



úkolv:

2, Zajistit brigádu na převoz a zpracování dříví od M. L. - poptat na spolupráci Petra Rybu / o: M.

Juna, M. Rubeš

3, Fotodokumentace z ,,50'L. Náprstka Jn., O: ing. B. Loskot, T:30. 10.2019

4. Výběr členských příspěvků na rok 2019 / O: L. Náprstek Jn.

5. Zajistit zapsánívlastníka nemovitosti u spolkového soudu v Praze / O: l. Libotovský, T: 31, 12.

6. Prověřit možnost vystoupení dua ,,BUZERANTI'- Petr Čtvrtníček a Leoš Noha v Sokolovně / Oz L.

Náprstek Jn., T: podzim - zlma 2019 - 2020

7. Zajistit akci ,,Loučení s prázdnínami" f O:, J. Libotovský, T: 31. 8. 2019

8. Zajistit brigádu na úklid demolicí z rekonstrukce / O: ....-......., T:

Usnesení,řádné:

1) W schváliljmenování patrona na každou akci spolku. Patron je odpovědný za

přípravu, bezproblémový průběh akce i zakončení akce včetně úklidu. Patron je

odpovědný, to znamená,že nebude dělat všechno sám, ostatní členové spolku (W}

mu budou nápomocni, tzv. ,,k ruce".

2) W schválil změnu nájemce pohostinství, ukončení náiemní §mlouw s paní

Hedvikou §věchotovou, nov,ým nájemcem bude fyzická osoba, pan lukáš Mrázek,

ve spo|upráci s pány Antonínem Haizlerem a Petrem Rybou.

3) W odložil nákup dětské houpačky s certifikátem na hřiště za Sokolovnou.



L
4) W pověřil předsedu W a hospodáře spolku Sokol Lodenice k ověřování a

podepisování zápisů z jednání W.

5) W schválil jasnou zásadu pro půičování nábytku a dalších věcí- předmětů (dále jen

nábytek} ze §okolovny

Půjčovat se smí pouze nábytek ve vlastniďví spolku

Nábytek se půjčuje pouze na dobu nezbytně nutnou

§ouhlas s půjčením může dát pouze člen W - 1 + 1

Každá zápůička musí být zapsaná a potvrzená v,,půjčovním" sešitě

Kdo nábytek půičí, tomu se taky nábytek bude vracet

Vracení zápůjčky musí b,ýt zese zapsané a potvrzené v,,půičovním"

sešitě

J. libotovský zajistí nov,ý sešit na zápisy o půjčování a vracení v,ýše

uvedených věcí

6} W schválil zveřeiňovánízápisů ze schůzíW na weborr,ých stránkách spolku.

Odpovídá: J. libotovský, K. §uková
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L Urnesení k rekonstrukci pohostinství:

W schválil:

1) Bouránízdi mezi šenkem a barem, až ke komínu

2) Zazdění dveří mezi barem a kuchyní

3) Výstavbu baru v šenku u výčepu

4) §těny baru v šenku budou obložené kamenem

5) Umístění boileru na teplou vodu v kuchyni

6) lnstalaciventilu - roháčku pod umyvadlo na dámských toaletách

7} Stěny v šenku a baru omítneme

8} Do výšky opěradel židlí provedeme montáž širokých desek - prken

9) Kuchyně - spodní skříňky budou vyeděné, doplněné rámečky a dvířky

10) Stěna mezi spodní a vrní částí kuchyně bude obložená obkladačkami

11)Vrchní část kuchyně budou skříňky, police, regály

12) Elektroinstalace v šenku, baru, kuchyni, sklepu - Pavel Novák

13) Elektroinstalace přívod, elektroměrová skříň, sál - Josef Kučera

14} Montáž vodovodní a kanalizační - Miroslav Juna

15} Koordinátar prací - Antonín Flajzler

Sokol Lodenice, spolek
Lodenice 40
24O 64 Mšec
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