
Zápis číslo §§ / 2020 z jednání Výkonného uýboru {W}

§okol Lodeniee, spolek

Datum: sobota, 5. 9. 2O2O, 1-0,00 hodin

Místo: Sokolovna Lodenice

Přítomní: J. Libotovský, M. Rubeš, H. Svěchotová

Omluveni: M. Líbrcajt, V. Librcait, M. Hůla, J. Černý, L. Náprstek Jn, L. Náprstek Sn, M. Juna, D,

Pospíšil

Za kontrolní komisi: lng. B. Loskot, předseda kontrolní komise - omluven

Aktuální bodv k iednání - lnformační část:

1) Příprava na montáž houpaček na hřišti za Sokolovnou - M. Juna, M. Rubeš ve spolupráci s A.

Hajzlerem a P. Rybou - termín bude stanovený v závislosti na budování kanalizace v obci

2) V souvislosti s budováním přípojky kanalizace jsme požádali Obec Mšecké Žehrovice o

prominutí poplatku za připojeníve výši 15.000,- kč, Čekáme na vyjádření. - J. Libotovský

3) lnformace z ČUS o zapsání majitele nemovitosti u spolkového soudu v Praze - J. Libotovský

projedná s l. Lehárovou z OUS Rakovník -T:2t, 12. 2020

4\ lnformace - Memoriál Jiřího Pošmourného a Františka Šlalchrta

5) lnformace - Prázdninové odpoledne pro děti i dospělé

6) lnformace - HC Lodenice - Dopukná

7| lnformace o stavu - VV prověří, především z technického hlediska, možnost umístit na

internetové stránky spolku tzv. schránku na podněty členů spolku i příznivců spolku - okno

DOTMY A PfuPOMÍNKY je zprovozněné na našich stránkách Wrlvr{r.po,kol-]pderiee.ez

8) Na wu|w.sokoi-iodenícq.Qz je umístěno 8 smluv se subjekty, od kterých máme souhlas ke

zveřejnění

9) VV schválil zapůjčení sálu Sokolovny Martinovi Ryssovi na víkend 1,1. - L2. - 13, 9, za

standardních podmínek

10) Hospodář spolku informoval o stavu členských příspěvků za rok 2O20 a o stavu členské

základny, vybráno od 1OO% členů - 366 členů -29.262,- Kč

11) Hospodář spolku informoval o stavu vyznamenaných členů některým oceněním Čus -
bohuželjsme toto v minulých 15 - ti letech hodně opomíjeli a máme co napravovat



12) W schválil ukončenídárcovství na rekonstrukci interiérů Sokolovny a fasády do ulice, dostali

jsme od dárců finanční i nefinanční dary ve výši 372.466,- Kč. Všem moc děkujeme. Bohužel

jsme nedali dohromady tolik prostředků, abychom zrealizovali opravy fasády do ulice. Navíc

nás čeká další velká ínvestice - vybudování přípojky ke kanalizační síti. l tady budeme muset

sehnat prostředky na náklady s tím spojené.

13) W schválil rámcorný plán akcí na rok 202L, za dotažní do finální podoby je ve spolupráci

s ostatními členy W odpovědný hospodář spolku J, Libotovský

14) Jubilanti na září- říjen:

Kočí Jan - 3. 9. - 65 - M, Rubeš

Vágner Aleš - 8. 9. - 65 - L. Náprstek Sn.

Průchová Martina - 30. 9. - 50 - M. Rubeš

Chudomel Milan - 11. ].0. -70 - M. Juna

Kučera Miloslav - t4, L0. - 65 - J. Libotovský

15) Plán práce:

a) 5.9. -W
b} 26.9. - Václavská - hraje DJ Marek

c) 3.10,-W

d) 30. 10, - posvícensru - ČpnruÝ BREJLE - M. Rubeš

e) 2. LL - Pěkná hodinka -,,Louňáci" a DJ Marek

f)

l



ukolová čóst:

1)

2|

Plán investic - stanovení priorit podle schválení W do bodu 12,
potom dál chronologicky podle aktuálních potřeb:

Sklady v Sokolovně - dokončit stropy, omítka, atd... - HOTOVO - 04 l 2OZO

Malování sálu a přísálí- HOTOVO -07 l 2O2O

ffiffi
5) Sklad na sále u uhelny - za přísálím - HOTOVO -07 | 2O2O

5} lazdéní dveří mezisklady 2 a 3 - HOTOVO -04l2O2O

8} Dveře ze šenku do kuchyně - HOTOVO - 06 l 2020

9) Dvoukřídlé dveře z chodby do šenku - HOTOVO -O7 l 2O2O

11) Sklep pod šenkem - generální úklid - HOTOVO 04l 2O2O

12) Vestavěnou skříň na galerii- zrušeno, vzh|edem k realizaci skladu v přísálí

nepotřebujeme tento prostor využít pro vestavěnou skříň

13) Dop|něníelektroinstalace v přísálí a novém skladu - HOTOVO -06 l 2O2O

14} Rozvod internetu v přísálí- HOTOVO -O7 l2O2O

15} Dokončení venkovního osvětlení na dvorku Sokolovny - HOTOVO -07 | 2O2O

16} Nízké dveře do skladu v přísálí Sokolovny - HOTOVO - 08 l 2020



úkotv:

t. 20200606 - příprava na připojení kanalizace včetně svodu dešťové vody, najít nejpřijatelnější

řešeníve vztahu k dodrženízákonů a k ceně realizace / O: M. Juna, P. Ryba, ve spolupráci s M.

Ryssem, ev. S. Novotným, T: v závislosti na řešení kanalizační sítě v obci

2. 20190000 - zajistit brigádu na převoz a zpracování dříví od M. L. - poptat na spolupráci Petra

Rybu / O: M. Juna, M. Rubeš, T: ???,

3. 20190915 - zajistit zapsání vlastníka nemovitostí u spolkového soudu v Praze / O: l. Libotovský,

T:3t.L2.2O2O

4. 20190509 - příprava na montáž a samotná montáž houpaček na hřištiza Sokolovnou / O: M.

Juna, M. Rubeš, A. Hajzler, P. Ryba, T: zatím není určený

5. 20200530 - zajistit generální úklid skladu 3 / O: !. Libotovslaý, E. Buchtelová, T: 31. 8.2O2O

6. 20200606 - zajistit malování sálu včetně všech úklidů / O. M. Rubeš, T: 31. 8. 2020

7 , 202O7O4- zajistit rozvody elektroinstalace v přísálí a novém skladu za přísálím / O: M.Juna, M.

Rubeš, T: 31.8. 2020

8. 2O2O07O4 * zajistit rozvody internetu v přísálí / O. M. Juna, M. Rubeš, T: 31. 8. 2020

9. 2O2a0704 - zajistit Prázdninový den pro děti i dospělé l O: M. Juna, M. Rubeš, T: 8. 8. 2020

10. 20200704 - kontaktovat v souvislosti s připojením na kanalizační síť Martina Ryssa / O: J.

Libotovský, T: 28. kalendářní týden

LL, 20200704 - zajistit Memoriál Jiřího Pošmourného a Františka Šlalchrta, účastníci:

Dívčí fotbal Droužkovice

HC Kovárny

SK Kladno

SK Mšecké Žehrovice - garda

O: L. Náprstek Jn., T: 1. 8. 2020

L2. 2O2OO725 - prověřit, především z technického hlediska, možnost umístit na internetové stránky

spolku tzv. schránku na podněty členů spolku i příznivců spolku / o: l. Libotovský, T: 31. 8. 2020

L3. 202OO9O5 - připravit ke schválení plán činnosti na rok 2021 / O: J. Libotovský, T: 5. 12.

1,4. 2O2OO9O5 - projednat s l. Lehárovou - ČUS - status ,,životní výročí" ve vztahu k udělení ocenění

Čus / o: J. LibotovskÝ,T:5. L2.

15.



Usnesení:

O1,/2O2aO7a4 - W schválil zápis z VH konané v sobotu, 20.6,2079 v Lodenici

O2/202Oa7a4 - W schválil návrh Jiřího Kvirence na výrobu a instalaci nových dvoukřídlých dveří

z chodby do šenku - cena za materiál 3.600 Kč, práce svépomocí - porovnání s obdobnými

produkty na internetu * nabídka je výhodná

O3/2O2OO7O4 - W schválil částky za propůjčení sálu. Bez topení - 1,000,- Kč, s topením 2.o00,-

Kč, platnost od 4, 7, 2a20

O4l202aO704*Wrozhodlsplatnostíod4,7.2O2Oonepůjčovánínábytkuavybavenívmajetku

spolku Sokol Lodenice nikomu, Výjimkou jsou staré židle na půdě

05/20200905 - W schválil zapůjčení sálu Sokolovny Martinovi Ryssovi na víkend 11.-12.-13. 9.

za standardních podmínek

O6l2O2OO9a5 - W schválil ukončení dárcovství na rekonstrukci interiérů SokoIovny a fasády do

ulice, dostalijsme od dárců finanční i nefinanční dary ve vÝši372.466,- Kč. Všem moc děkujeme

a7l2O2009O5 - W schváliI rámcový plán akcí na rok 202!, za dotažní do finální podoby je ve

spolupráci s ostatními členy W odpovědný hospodář spoIku J. Libotovský

v Lodenicidne

,I:
/. r. rOrO,zapsal : josef Libotovský Zápis ověřila: Svěchotová Hedvika

Sokol Lodenice, spolek
Lodenice 40

.270 64 Mšec
ICO: 470 t2 78I


