
Datum: sobota, 2. února 2021, 10,00 hodin

Místo: Sokolovna Lodenice - sál

Přítomní: J, Libotovský, M. Juna, H. Svěchotová, L, Náprstek Jn, L. Náprstek Sn, M, Rubeš, J, Černý

Omluvení: M. Líbrcajt, V, Librcait, M. Hůla,,

TruaIe přizvaní za HC Lodeníce: - D. Pospíšil

Za kontrolní komisi: D. Junová, ing. B. Loskot, předseda kontrolní komise - omluven

Aktu í bodv k iedná - lnform t:

lI
Z| Změna nájemce Sokolovny - výpověď dohodou s Antonínem Hajzlerem k 6. 2, 2O2L a

uzavření nové smlouvy s LuciíŠímovou - schváleno W

3) Dohoda o přenechání movitých věcí zůstává na Antonína Hajzlera jako na investora -
schváleno w

4| Dohoda o narovnání investice také zůstává na Antonína Hajzlera jako na investora -
schváleno w

5) Příprava na WH - Volební valná hromada - info pro W z ČUS

6) Schválení s odpisy po inventuře, viz inventární zápis z3t, L2,202O

7) lnformace hospodáře o finanční situaci spolku

S) Příspěvky a dotace z OÚ rVi.Ž, = 30 + 20 tisíc Kč na účtu k3L, L. ZO2I

9) Výběr č|enských příspěvků na rok 2O2L - k 6.2,2O2L - 19.090,- = 67%

10) Schválení zapůjčení sálu pro Filipa Librcajta na svatbu, termín 20, - 21,. - 22,5.

11) Projednánípříspěvku na paruku pro Petru Havlenovou (* 14.3.2Ot4|-schvá|ená částka

5.000,_ kč

12) Jubilanť na únor - březen:

Holý Václav - 26, 2. - 70 - M. Rubeš

Libecajtová Romana - 30. 3. - 50 - L. Náprstek Sn,

)



13) Rámcorný plán práce na únor - březen 2021

a) 6.2.- sobota -W
b) 13.2, - sobota - Diskotačenís Bárou Ladrovou

c) L9,2,- pátek-The Beatles Revival

d) 19.3. - pátek-Josefovské posezení

e) 2a.3. -sobota-Country bál

plánovací část:

Plán investic - stanovení priorit podle schválení W do bodu 12,

potom dál chronologicky podle aktuálních potřeb:

1) Sklady v Sokolovně - dokončit stropy, omítka, atd.., - HOTOVO -04 l 2O2O

Z| Malování sálu a přísálí - HOTOVO - 07 l 2020

ffi
5) Sklad na sále u uhelny - za přísálím - HOTOVO -O7 l 2a2O

6} Zazdéní dveří mezi sklady 2 a 3 - HOTOVO - a4 l 2O2a

7| Venkovní dveře na dámské toalety - HOTOVO - Ll | 2O2O

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

9) Dvoukřídlé dveře z chodby do šenku - HOTOVO -07 l2020

11) Sklep pod šenkem - generální úklid - HOTOVO O4l 2O2O

12} Vestavěnou skříň na galerii - zrušeno, vzhledem k realizaci skladu v přísálí

nepotřebujeme tento prostor využít pro vestavěnou skříň

13) Doplnění elektroinstalace v přísálí a novém skladu - HOTOVO - 06 l 2020

14) Rozvod internetu v přísálí- HOTOVO -a7 l 2020

15) Dokončení venkovního osvětlení na dvorku Sokolovny - HOTOVO - 07 l 2O2O

16) Nízké dveře do skladu v přísálí Sokolovny - HOTOVO - 08 l 2O2O



1.

2.

3,

6. I- zajisťt úpravu povrchu volejbalového hřiště za Sokolovnou / O: L. Náprstek Jn.,

T: ???

Usnesení:

W schválil:

2O2La206-L - zajistit zpracování dřeva na volejbalovém hřišti

20210206-2 - zajistit úpravu povrchu volejbalového hřiště za Sokolovnou

2O2L0206-3 - částka pro Petru Havlenovou na paruku ve výši 5,000,- Kč

2a2La2O6-4 - zapůjčení sálu pro Filipa Librcajta a Petru Fojťkovou v termínu 2a. - 27, - 22,5.

V Lodenici dne 6, 2. 2 slav Náprstek Jn.

Sokol Lodenice, spolek
Lodenice 40
270 64 Mšec

Ičo: 470 t?7a7 lg

úkotv:

I - příprava na připojení kanalizace včetně svodu dešťové vody, najít nejpřijatelnější

řešeníve vztahu k dodržení zákonů a k ceně realizace l O:P. Ryba, ve spolupráci s M. Ryssem,

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

I - příprava na montáž a samotná montáž houpaček na hřišť za Sokolovnou / O: M.

Rubeš, A. Hajzler, P. Ryba, T: zaťm není určený

I - zajisťt závěs z šenku do b,ývalého ,,baru" - provizorní šatna pro umělce / O: M. Juna,

M. Rubeš, Tz5.L2.

4. r - v zádveří do dvora u propadla do sklepa je potřeba opravit rozbitou pod|ahu / O: M.

luna,T:2O7l

5. !f - zajisťt zpracování dřeva na volejbalovém hřišti / OlL. Náprstek Jn. + M. Juna Sn.,

T: ???


