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Zápis ze schůze výboru 
 

 

 

 
 
 

Dne: 6.05.2021 Místo: online 

Návrh zápisu: Schuze výboru Zapisovatel: O. Rubášová 

Účast výboru: Olivie Rubášová, Tomáš Chromec, Roman Šmíd, Katka Matějková 

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

Účast členů jednoty: 
Zuzana Lazecká, Veronika Šurcová, Orka, Gusta Chreno, Monika Maláčová, Tereza 
Vorlová, Václav Vorel 

Projednávané body: 
 

Téma: Pověřen: Termín: 

Rozvolnění a opatření 

Výbor schválil otevření venkovních prostor pro cvičení 
dětí, mládeže a také dospělých (Beach) za dodržené 
všech aktuálních opatření nařízených vládou, každý 
z dětí musí předložit od rodičů čestné prohlášení a nebo 
test 72hod platný, je potřeba tato četsná prohlášení 
zakládat (nebo vést evidenci cvičenců na každou 
treninkovou jednotku).  

Beach treninky povolené 2 na 2 za dordžení všech 
opatření nařízených vládou. 

Desinfekce budou připravené venku v pergole. WC pro 
děti se bude na žádost otvírat, ale vnitřní prostory se 
jinak využívat nesmí. 

Děti mohou cvičit pokud mají zaplacené členství na rok 
2021 

 

Výbor  schváleno 

Publikovat na sociální sítě informace – FB, WEB, IG  Přemek, Tomáš Do 11.5. 

    

Dotace 

Schválená provozní dotace města v částce 298 tis Kč výbor Do 30.5. 

Schválená dotace Agentury sport v částce 204 684,.Kč   

Župní dotace všestrannosti a OS udou schválené až Q4   

   

Smlouvy 

Prodloužená smlouva s kadeřnicí na další rok 2021 (do 
května 2022) za stejných podmínek v částce nájmu 
2100,-Kč a zálohy 500,-Kč 

Jednatel + starosta podepsáno 

   

   

Provozní záležitosti 

Místnost kadeřnictví - vytápění Honza Vaněček Do 20.5. 

Porucha sekačky – je stále v záruce Honza Vaněček Do 20.5. 

Brigády – venkovní prostory průběžně a za dodržení 
opatření (jámy na lavičky, úprava antuky aj..) 

Přemek, Karel, 
ostatní 

Průběžně a t.b.a. 
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Projekty 2021 

Hýbeme se hezky česky – Penny projekt 

 Do konce řijna, 
jsme registrovaná na 
www.hybemesehezk
ycesky.cz 

probíhá  

Noc sokoloven 25.6. – noční badminton, venkovní nohejbal nebo 
beach a opékání buřtů, oheň (dle opatření) 

všichni  25.6. 

Move Week 2021 – 31.5.-6.6. (my jsme zapojení s akcí Beach 
Cup a nohejbalová turnaj) 

všichni 29.5. a 5.6. 

SBR Běh republiky 28.10. – jsme opět přihlášení a registrace již 
spuštěné na www.behrepubliky.cz 

všichni 28.10. 

Úklid 

 Venkovní pergola  Terka Vorlová, Olivie 7.5.2021 

     

     

 


