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Zápis ze schůze výboru 
 

 

 

 
 
 

Dne: 4.9.2019 Místo: Sokolovna Milovice 

Návrh zápisu: O.Rubášová Zapisovatel: O. Rubášová 

Účast výboru: Olivie Rubášová, Roman Šmíd, Tomáš Chromec  

Účast kontrolní komise: Přemysl Lazecký, Jan Vaněček, Renata Fučíková 

Účast členů jednoty: Michal Dvořák, Pavel Vorel, Veronika Šurcová, fenka Nikita 

Projednávané body: 
 

Téma: Pověřen: Termín: 

Provoz, členství 

Nový člen, který se přihlásí teď v září, tak do konce roku 
platí 300,-Kč / dítě 200,-Kč jako náborový příspěvek 
(členství však bude oficiální až od ledna 2020) 

Výbor jednoty schváleno 

Příspěvky na rok 2020 zůstanou ve stejné výši jako 
letos a to děti 600,-Kč a dospělí 1100,-Kč/rok. Příspěvky 
by měly být hrazeny převodem na účet – doporučeno 
také novou paní účetní !! 

 Pro rok 2020 

Členství Stará Garda dořešit výbor Do konce října 

Beach kurt a antukový kurt 

Hlasování výboru o umístění plážového volejbalového 
hřiště na místo staré antuky (parcela č.155) 

 3x hlasy PRO  schváleno 

Žádosti o dotace na výstavbu plážového kurtu od ČEZ 
Michal Dvořák, 

Přemysl Lazecký  
Do konce listopadu  

Žádosti o dotaci na město, župu, MŠMTV výbor  Leden 2020  

     

Smlouvy 

 Smlouva na úklid venkovních prostor s Karlem 
Fazekašem – částka 1000,-Kč/měs. 

Starosta + jednatel hotovo 

Smlouva na uklid vnitřních prostor s Radkou 
Holotinovou upravena na základě osobního setkání ze 
dne 4.9..Do konce roku 2019 cena za uklid 1500,-
Kč/měs., od ledna 2020 bude částka zvýšena na 2000,-
Kč/měs. V případě řádného plnění smlouvy o uklidu. 
Společnost YABOK oslovena a pošle nabídku na uklid + 
prostředky.Navrhujeme od Yaboku čtvrtleně generální 
uklid sociálek a odběr čistících prostředků včetně praní 
vytíracích mopů. 

Starosta + jednatel Do 13.9. 

Nedokončené práce z dotací /dotace 2019 

Je nutné dokončit výměnu dveří – dveře objednané, 
zárubně natřené. 

Honza Rubáš Do 30.11.2019 

Povrch schodiště  - není úplně urgent Tomáš Chromec 
Dotace přesunuta 
na dveře 

Dostavba Pergoly – návrh zhotoven, nákup materiálu v 
procesu, brigády budou vyhlášeny dle potřeby přímo 
Honzou Rubášem 

Honza Rubáš Do konce října 

Chodník + stojany na kola  - p. Skála – voláno a Olivie Rubášová, Do konce září 
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vzhledem k dovoleným nemá p. Skála pracovníky, 
máme se ozvat v září. Stojany na kola zakoupit 
v Hornbachu, kde jsou nejlevnější 

Petr Kovařík 

  Běh pro republiku 28.10.2019 

 Bude svolána speciální schuze výboru.  výbor  Do 20.9. 

 Setkání s ČOS bude 18.9. od 15hod na Tyršově domě   Starosta + jednatel 18.9.2019   

      

Klíče 

Napsat seznam chybějících klíčů a nechat udělat 
(cvičení s dětmi 1x). Klíče od sklepa a klece bude mít 
Radka Holotinová, kam si uschová čistící prostředky 

Honza Rubáš 

 
Do 20.9.2019 

 Prodej silnice 

Je potřeba se podívat do historické složky, kdy úřad 
nabízel odkup silnice. Máme zájem jí prodat co nejdříve. 
Na MěU má na starosti p. Kraus  

výbor  Do konce září  

       

   

  

      

      

       

      

  

      

      

  

 
   

  

        

        

       

Další informace: 

   

  

 

 

 
 
  


