
Datum: sobota, ].3. března 2021, ].].,00 hodin

Místo: Sokolovna Lodenice - sál

PřÍtomnÍ: J. Libotovský, M. Juna, H. §věchotová, L. NáprstekJn, L. Náprstek Sn, M, Rubeš,

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

Trudle ořizvdníza HC Lodenicq: - D. Pospíšíl, omluven J. Černý

Zd kontrolní komisí: ing. B. Loskot, předseda kontrolní komise - omluven

Aktuólní b,odv k iednání - lnformační část:

1) Členové W vyslechli návrh Stanislava Novotného na realizaci připojení na obecní kanalizaci,
po diskusi k tématu byl návrh S. Novotného jednomyslně přijat, Laický popis - provede se

Provrtání pod Sokolovnou v místě cca bližšího okna ke vchodu do Sokolovny, za dvorkem se
do kanalizace napojí vývody z toalet, vývod z kuchyně a šenku se s ťmto uívodem propojí v
chodníku a bude zde jedna šachta pro připojení na obecní kanalizaci.

2| M. RubeŠ a S, Novotný donesou finanční návrhy na vrt pod Sokolovnou, předání k rukám
hospodáře

Samotnou realizaci napojenína obecní kanalizaci přislíbil S. Novotný, pokud mu zdravídovolí

Na základě dohody nebo ze zdravotních důvodů už nebudou do W kandidovat M, Librcajt, V
Libezeit, M. Hůla

VV se dohodl na kandidátce pro příšť období:
stávaficí ělenové:

- Ladislav Náprstek Jn., Ladislav Náprstek Sn,, Milan Rubeš, H. Svěchotová, Josef Libotovský
nově navrhovaní kandidótí, se keŇmi bvla nebo íeště bude íeiich.kandídátka proied\áng:
- Zdeněk Janoušek Jn., Dušan Pospíšil, Klára Suková, Romana Juppová

lnformace hospodáře o finančnísituaci spolku

Výběr členských příspěvků na rok 2021- k 12. 3, 2a21, - 19,090,- = 77,3Yo
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8) Příprava na WH - Volební valná hromada - info pro W z ČuS - zajisťt řádné konání VH - J.

Libotovsloý

9) Na základě informace z OUS - lrena Lehárová - Volební valnou hromadu lze svo|at;

a} per rollam - elektronicky
b) za přísných hygienických podmínek a pouze se členy, lrteří se prokáží negativním testem
na Covid-l9, nebo budou na místě testovánis negativním v,ýsledkem

c) do 30-ti dnů po skončení nouzového stavu

10) Miroslav Juna navrhl, aby brigády, na které jsou svolány především ženy (například úklidy
atd), dostala na zajišťování Hedvika Svěchotová, W nevznesl žádnou připomínku a s návrhem
souhlasil, stejně tak souhlasila i H. Svěchotová

11} Jubilanti na březen - duben:

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

Šlalcrrrt Josef - 15. 4, - 65 - J. Libotovský

12} Rámcový plán práce na březen-duben 2021m
a) L9. 3. -pátek-Josefovské posezení

b) 20. 3. - sobota - Country bál

c) 2. 4, - Velikonoční zábava - ČEnruÝ BREJLE

d) 24.4, - Valná hromada spolku Sokol Lodenice

e) 30.4, - Čarodějnice

úkotv:

1, ffi * příprava na připojení kanalizace / O:

2. ffifasáda do ulice / O: M. Rubeš, T:3L. !2.2022

3. ffi - příprava na montáž a montáž houpaček na hřišti za §okolovnou / O: M. Rubeš

4. ffi - zajisťt závěszšenku do b,ývalého ,,baru" / O: M. Juna, M. Rubeš, T: 5. 12.

5. - u propadla do sklepa je potřeba opravit rozbitou podlahu / O:M,Juna, T: 2021

6. ffit - zajisťt zpracování dřeva u Petra Ryby / O: L. Náprstek Jn. + M. Juna Sn., T; ???

1. ffi- zajistit úpravu povrchu volejbalového hřiště / OzL. Náprstek Jn., T: ???

8. ffi - Příprava na WH - zajisťt řádné konání VH / o: - J. Libotovs ký,T:24. 4.202l



Usnesení:

W schválil:

2a2lg206-t - zajistit zpracování dřeva u Petra Ryby

202il0206-2 - zajistit úpravu povrchu volejbalového hřiště za Sokolovnou

20210206-3 - částka pro Petru Havlenovou na paruku ve rnýši 5.000,- Kč

2O2La2O6-4 - zapŮjčení sálu pro Filipa Librcajta a Petru Fojťkovou v termínu ?:0. - 21,. - 22.5.

20211306-5 - způsob realizace napojení na obecní kanalizaci

ufr)/
V Lodenicidne 13. 

',Úrr,zapsal: 
Josef Libotovský

,},
a

Zápis ověřil: Ladislav k Jn.

Sokol Lodenice, spolek
Lodenice 40
270 64 Mšec

tčo: +zo 127Bl lE


