,
konané dne 03.října 2013

v Havlíčkově Brodě

Přítomni : dle prezenční listiny
schůze zahájena v 16:00 hod.

Ses. Smejkalová
V úvodu oznámila, že dne 325.8.2013 opustil náhle naše řady dlouholetý funkcionář Tělocvičné
jednoty Sokol Ostrov nad Oslavou a člen výboru župy – bratr Stanislav Pelikán a požádala o uctění
jeho památky minutou ticha.
Po té zahájila schůzi a nejprve informovala o faktu, že ačkoliv je měsíc říjen, tak do dnešního dne
řada jednot nemá splněnu základní povinnost a to odběr a zaplacení členských známek.
Známky dosud neobjednal Sokol : Bačkov, Havlíčkova Borová, Nová Ves u Chotěboře, Prosetín,
Ostrov nad Oslavou, Rožná, Vilémovice
Známky odebral a nezaplatil Sokol : Bystřice nad Pernšt., Golčův Jeníkov,., Krucemburk, Rozsochy
a Světlá n. S.
Informovala, že Výbor ČOS na svém zasedání v prosinci minulého roku schválil návrh
vzdělavatelského odboru ČOS a vyhlásil 8. říjen Památným sokolským dnem.
Tento den si chceme každoročně připomínat tragické události, které bezprostředně ohrozily
existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Výnosem zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně
zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ – v noci ze 7. na 8. října 1941 – gestapo zatklo, takřka naráz,
všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni,
vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93% vedoucích sokolských pracovníků se již
na svá místa po skončení války nevrátilo.
Památným sokolským dnem bychom měli uctít památku všech sokolů, kteří ve více než 150tileté
dramatické historii sokolského hnutí v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli
oběti nejvyšší.
Dále se věnovala problematice dotací z Ministerstva školství a kultury, přislíbených pro rok 2013 :

Dotace MŠMT na rok 2013 :
•

Podala informaci, že MŠMT velice zpřísnilo podmínky při poskytování dotací. Jednoty o nich byly
informovány prostřednictvím e-mailu župy a požádány o jejich splnění.

TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL, KTERÁ NEÚČTUJE V PODVOJNÉM ÚČETNICTVÍ NESMÍ
BÝT PŘIDĚLENY ŽÁDNÉ DOTACE !
HODNOTA MAJETKU UVEDENÁ V ŽÁDOSTI O DOTACE MŠMT NA PROVOZ A ÚDRŽBU TVZ
2014, KTERÁ BYLA KAŽDÉ JEDNOTĚ ŽUPOU OZNÁMENA , MUSÍ SOUHLASIT S ČÁSTKOU
UVEDENOU V ROZVAZE TJ ZA ROK 2013 !
VŠECHNY TJ SOKOL DODALY PÍSEMNÝ PŘÍSLIB, ŽE TYTO DVĚ PODMÍNKY DODRŽÍ !
DŮSLEDKY Z PŘÍPADNÉHO NEDODRŽENÍ TOHOTO PŘÍSLIBU (VRACENÍ DOTACÍ
S POKUTOU A PENÁLEM) PONESOU STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI PŘÍSLUŠNÝCH T.J.SOKOL !!!
T.J. JE VŽDY POVINNA ZASLAT ŽUPĚ KOPIE VŠECH DOKLADŮ POUŽITÝCH K VYÚČTOVÁNÍ
JEDNOTLIVÝCH DOTACÍ A UVEDENÝCH VE VYÚČTOVÁNÍ VČETNĚ KOPIÍ DOKLADŮ, KTERÉ
POTVRZUJÍVÍCH PROVEDENOU PLATBU (kopie výpisu z banky nebo kopii pokladního dokladu)
EVIDENCE ČLENŮ K 1. 1. 2013 BUDE PODROBNĚJŠÍ A BUDE MŠMT PROVĚŘOVÁNA

.

Program IV. Údržba a provoz sportovních zařízení
MŠMT Rozhodnutí č. 502013_4_039
Projekt podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce dle zvláštních předpisů
nebo dlouhodobém nájmu občanských sdružení.
Dotace je určena na podporu udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce nebo
dlouhodobém nájmu (nesmí být kratší než 10 let). Projekt je zaměřen na údržbu a provoz sokoloven ve vlastnictví
nebo správě tělocvičných jednot sdružených v ČOS. Dotace je rozdělována župám z ústředí dle žádostí T.J.
Sokol, které nevyřadilo MŠMT (Sokol Nové Veselí)
Pro rok 2013 obdržela župa příslib dotací MŠMT

ve výši 477 100 Kč

Čerpání dotace – řídí se metodickým pokynem ČOS a pokynem MŠMT. Dotace nesmí být použita na investiční
náklady.
Dotaci lze použít na :
spotřebu materiálu související s provozem a neinvestiční údržbou a opravami
ostatní služby - spotřebu energií – výdaje za elektrickou energii, vodné, stočné, plyn, uhlí - u
zálohových plateb jen ve výši 60% z celkových ročních výdajů (zbytek do navýšení)
musí být tělocvičnými jednotami vyúčtována provozními náklady týkajícími se jen roku 2013 jako je
elektřina, plyn, uhlí, vodné, odvoz odpadu..., nebo neinvestiční opravou TVZ
Dotaci lze rovněž použít na neinvestiční opravy sokoloven.
Jako každoročně tato dotace tvoří dle rozhodnutí MŠMT max. 70 % skutečných výdajů, tedy TJ
musí vykázat navýšení z vlastních zdrojů na 100% Na zálohy má být předložen daňový doklad o
přijaté platbě. Pokud TJ odebírá energie od dodavatele, který daňový doklad nevystavuje (Eon) smí
použít pouze rozpis (kalendář) zálohových plateb !
Finanční prostředky lze na základě předložených dokladů postupně čerpat, nejpozději však do 10.11.2013
Dne 18.5.2013 byly usnesením PV župy č.410 prozatím rozděleny dotace pouze Tělocvičným jednotám,
které v té době prokazatelně účtují již v soustavě podvojného účetnictví, odpovídající částkám které byly na
tyto jednoty přiděleny z ČOS.
Usnesení č. 412 : PV župy rozhodlo, že vzhledem k okolnosti, že se místopřísežným prohlášením zavázaly
všechny T.J. Sokol župy Havlíčkovy, že rok 2013 budou mít zaúčtovaný v soustavě podvojného účetnictví a
hodnota majetku bude souhlasit, tak jim budou přiděleny dotace v přibližných částkách, jaké byly župě poukázány
podle výše jejich majetku.
Zatím nebudou kráceny o finanční prostředky, které byly některým jednotám navýšeny koncem roku
2012, jako předfinancování roku 2013 .
Odsouhlaseno
Následně proběhla diskuse o předloženém návrhu starostky na rozdělení zbývající částky ve výši 237 tis. Kč.
V souvislosti s plněním povinností jednotlivých TJ. Sokol, jejich počtem členů a skutečné činností jednoty jak ve
všestrannosti, tak ve sportu, byly některým jednotám částky upraveny.
Celkový příděl dotace vyjadřuje
poslední sloupec tabulky.

TJ Sokol
Bystřice nad Pernštejnem
Golčův Jeníkov
Habry
Chotěboř
Krucemburk
Křoví
Ledeč na Sázavou
Lipnice nad Sázavou
Nížkov
Nové Veselí
Okrouhlice
Prosetín
Přibyslav
Rozsochy
Rožná
Sněžné
Světlá nad Sázavou
Uhelná Příbram
Velká Bíteš
Rozděleno
K rozdělení
CELKEM

29.11.2012
navýšeni
předfinancování
2013

18.05.2013
příslib
v tis.Kč

03.10.2013
03.10.2013
návrh starostky úprava návrhu
rozdělení
rozdělení
2013
PV župy 2013

15
10
10
25
25
20
40
20
65

15
10
11
20
19
11
27
14
25
10
20

10
10
51

8
10
15
13
21
80

240
237

30
20
5
6
20
13
6
20

10
10
5
6
20
13
6
40

15

15

46
5
13
16
10
2
10

56
5
13
16
10
2
10
237

2013
PŘÍSLIB
CELKEM

25
10
107
5
13
16
25
15
31
237

477

Usnesení č. 413 : PV župy schvaluje výše uvedené rozdělení dotace MŠMT určené na provoz a
údržbu tělovýchovných zařízení jednot. Podmínkou je splnění všech povinností, včetně
zaplacení členských spolkových známek.
Požadavek na zaslání finančních prostředků (přislíbených župou příslušné TJ) musí být vždy doložen
fotokopií dokladu – faktury, statutárně podepsaného (starostou a jednatelem ) a orazítkovaného
razítkem TJ. Každý doklad musí obsahovat číslo pod kterým je veden v účetnictví TJ i číslo rozhodnutí
MŠMT!
Termín do 10.11.2012
Jednotám, které nepředloží do této doby vyúčtování, budou prostředky kráceny a částky přerozděleny
ostatním !
Pro 9 členů - proti ses. Lernbecherová Lenka

Program V. Organizace sportu
MŠMT Rozhodnutí č. 502013_5_164_A

a) Projekt odboru všestrannosti
Pravidelná organizovaná sport. a tělovýchovná činnost zejména v oblasti všestrannosti
Zabezpečení a pořádání sport. a tělovýchovných akcí členů ČOS všech věkových kategorií
na činnost oddílů všestrannosti příslib

ve výši 67 187 Kč

Čerpání dotace – řídí se metodickým pokynem ČOS a pokynem MŠMT. Dotace je určena na :
spotřebu materiálu - vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru
cestovné - účastníků tělovýchovných akcí
ostatní služby - zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení tělovýchovných akcí
(např.hromadné ubytování a stravování, pronájmy prostor na jednorázové akce, výdaje na regeneraci
účastníků, metodické pomůcky, povinné revize nářadí apod.)
mzdové výdaje, včetně náhrady mezd a povinných odvodů zaměstnavatele, pracovníků, kteří se přímo
podílejí na zabezpečení projektu, nejvýše však do 35% z přidělené roční dotace na T.J.
jiné ostatní výdaje - nájemné na celoroční činnost, administrativní výdaje, související s pořádáním
tělovýchovných akcí
na akce župního odboru všestrannosti lze ponechat max 20% z celkové roční dotace
Dle rozhodnutí MŠMT tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů T.J. – nemusí se vykazovat ve vyúčtování

navýšení této dotace z vlastních zdrojů.
Usnesení č. 414 : Z příslušné dotace bude ponecháno 20 % na župní přebory všestrannosti.
Zbývající část bude rozdělena na příštím předsednictvu na základě požadavku jednotlivých T.J.
doložených fakturami a doklady o zaplacené za pronájmy cvičebních prostor pro oddíly všestrannosti,
případně cestovné, hromadné stravování při táborech všestrannosti pro děti a mládež. Každý doklad
musí obsahovat číslo pod kterým je veden v účetnictví TJ i číslo rozhodnutí MŠMT !
Termín do 10.11.2013 !
Odsouhlaseno

grant na vybavení tělocvičen příslib

ve výši 36 400 Kč

dotace je rozdělena podle výsledku jednání grantové komise OV ČOS konkrétně pro jednoty :
Tělocvičná jednota Sokol Ledeč n. Sáz.
16.600 Kč vyčerpáno 15.729 Kč zbývá
871 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Okrouhlice
15.190 Kč
k rozdělení dle návrhu župy
4.610 Kč
5.481 Kč
Čerpání dotace – řídí se metodickým pokynem ČOS a pokynem MŠMT. Dotace je určena na :
spotřebu materiálu - vybavení tělocvičen sport. potřebami neinvestičního charakteru – viz vypsaný grant
Dle rozhodnutí MŠMT tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů T.J. – nemusí se vykazovat ve vyúčtování
navýšení této dotace z vlastních zdrojů.
Usnesení č. 415 : PV župy souhlasilo přidělit zbývající část, tj. 5 481 Kč, podle návrhu starostky.Ta doporučila
podpořit nákup 2 ks protiskuzných žíněnek á 2600 Kč v BB sport Brno, nebo 2 ks lavička s kladinkou 2 m á 2650
Kč, které požadoval TJ.Sokol Nížkov, a byl další v pořadí. Nářadí si zakoupí T.J sama a finanční prostředky jí
budou poukázány na základě fotokopie dokladu o zakoupení – faktury, statutárně podepsaného (starostou a
jednatelem) a orazítkovaného razítkem TJ dokladu o zaplacení. Každý doklad musí obsahovat číslo pod kterým je
veden v účetnictví TJ i číslo rozhodnutí MŠMT!
Termín do 10.11.2013 !

Odsouhlaseno

Tiskopis vyúčtování v příloze

grant na vzdělávání cvičitelů příslib

ve výši 2 130 Kč

b) Projekt odboru sportu na činnost ve sportovních oddílech
Pravidelná organizovaná sport. a tělovýchovná činnost. Zabezpečení a pořádání sport. a tělovýchovných akcí
členů ČOS všech věkových kategorií

župní granty Odboru sportu ČOS příslib

ve výši 145 560 Kč

Dotace je rozdělena do žup předsednictvem odboru sportu ČOS na základě podaných grantů.
Tělocvičná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem
Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí
Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod
Tělocvičná jednota Sokol Nížkov

27 800 Kč
96 510 Kč
15.450 Kč
5.800 Kč

Čerpání dotace – řídí se metodickým pokynem ČOS a pokynem MŠMT. Dotace je určena na :
cestovné – účastníků finálových soutěží MČR žákovského věku družstev a jednotlivců. Cestovné na
soustředění a výcvikové tábory talentované mládeže od 8 do 14 let, cestovné na akce občanů starších
60 let.
ostatní služby - zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení při pořádání župních a
mezižupních přeborů, pohárových soutěží, memoriálů, veteraniád a dalších nemistrovských významných
akcí ČOS (hromadné ubytování a stravování, pronájmy prostor na akci, metodické pomůcky, medaile).
jiné ostatní výdaje - nájemné na celoroční sportovní činnost mládeže do 18 let a občanů starších 60 let

Dle rozhodnutí MŠMT tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů T.J. – nemusí se vykazovat ve
vyúčtování navýšení této dotace z vlastních zdrojů.
T.J. nemohou použít doklady z roku 2012 i když jim jeden z grantů na rok 2013 byl přidělen na základě účasti ve
finál.soutěžích MČR v roce 2012. Vyúčtování všech grantů může být dle výše uvedeného pokynu k čerpání
dotace.
V případě, že T.J. obdrží finanční prostředky z více grantů nebo pro víc sportů, provede vyúčtování všech
finančních prostředků najednou na formulář č.2 s tím, že u každého dokladu zřetelně označí sport, kterého se
výdaj týkal.
Usnesení č. 416 : Jednoty, kterým byl na základě jejich žádosti přidělen příslušný grant odboru a sportu vyúčtují
prostředky dle příslušných předpisů na předepsaném tiskopise v příloze zápisu a společně s fotokopiemi faktur a
dokladů o provedených platbách je odešlou kanceláři župy. Každý doklad musí obsahovat číslo pod kterým je
veden v účetnictví TJ i číslo rozhodnutí MŠMT!
Termín do 10.11.2013 !
Tiskopis vyúčtování v příloze

dotace OS ČOS na činnost předsedů župních odborů sportů

příslib 13.000 Kč

Župy dále tuto dotaci využijí pro svůj župní odbor sportu nebo tuto dotaci mohou rozdělit sportovním oddílům
svých T.J. Sokol.
spotřebu materiálu – sportovní potřeby neinvestiční povahy, sloužící pro konání župních akcí. Nebo
sportovní výstroj nutná k danému sportu, zdravotní materiál, metodické pomůcky v případě, že finanční
prostředky zašle župa do TJ. Sokol konkrétnímu sport. oddílu.
cestovné – župního předsedy OS, nebo účastníkům akcí v případě, že finanční prostředky zašle župa do
TJ. Sokol konkrétnímu sport. oddílu (mistrovské a nemistrovské soutěže, soustředění, výcvikové tábory)
OON předsedů župního OS, včetně povinných odvodů
jiné ostatní výdaje - administrativa, spojená s činností župního předsedy OS, nebo výdaje sportovního
oddílu, lékařské prohlídky a.pod v případě, že finanční prostředky zašle župa do TJ. Sokol konkrétnímu
sport.oddílu
Dle rozhodnutí MŠMT tvoří tato dotace 100% skutečných výdajů T.J. – nemusí se vykazovat ve vyúčtování
navýšení této dotace z vlastních zdrojů.
Usnesení č. 417 : PV doporučilo rozdělit tuto částku jednotám, které vykazují největší počet členů řádně
registrovaných sportovních oddílů, které se účastní nižších soutěží a na které v roce 2013 Odbor sportu ČOS
nepřidělil žádné peníze. Níže uvedené jednoty si zakoupí sportovní potřeby a vyúčtují je na předepsaném
tiskopise v příloze zápisu a společně s fotokopiemi faktur a dokladů o provedených platbách je odešlou kanceláři
župy. Každý doklad musí obsahovat číslo pod kterým je veden v účetnictví TJ i číslo rozhodnutí MŠMT!
Termín do 10.11.2013 !
Rozdělení prostředků pro sport. oddíly Kč 13 000 :

10
29
15
34
8

Sokol Nížkov
Sokol Okrouhlice
Sokol Přibyslav
Sokol Nové Veselí
Sokol Rožná

1 350 Kč
3 900 Kč
2 050 Kč
4 600 Kč
1 100 Kč

dotace na údržbu TVZ částku

ve výši 14 560 Kč

Určenou výhradně pro TJ Sokol Nové Veselí jako částečnou náhradu dotace na majetek TVZ.
z programu IV., povinné navýšením o 30 % z vlastních zdrojů.

Následným bodem bylo projednání požadovaných prodejů majetků TJ Sokol.
•

Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod požádala o prodej budovy bývalého kina Smetanovo
nám. v Havlíčkově Brodě (kdysi stará sokolovna), p. č. st.140/2 s budovou č.p.30 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 742 m2 a p.č. st. 176 o výměře 5 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
zapsaných na LV č. 4680 pro obec Havlíčkův Brod na vlastníka Tělocvičná jednota Sokol
Havlíčkův Brod. Tento objekt byl využíván pouze ke kulturním účelům, především k provozování
loutkového divadla, její provoz byl pro jednotu značně ztrátový. Od roku 2008 se jednota snažila
tuto budovu prostřednictvím realitní kanceláře prodat a teprve nyní lze prodej za přijatelných
podmínek uskutečnit.

Usnesení č. 418 PV župy posoudilo následující skutečnosti :
> Dle znaleckého posudku č. 1153/56/2010 zpracovaného 12.8.2010 znalcem Milanem Semrádem,
jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové pro obor ekonomika, odvětví ceny a
odhady nemovitostí, pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové a
zemědělské je končená odhadní cena 4,331 250 Kč.
> Společnost RHPI s.r.o., IČO 25089471 se sídlem Čechova 3810, 580 01 Havlíčkův Brod, jako
kupující, za tento objekt nabízí cenu 5,500 000 Kč.
PV župy doporučuje P ČOS vydat souhlas s prodejem uvedeného majetku za podmínek :
> Jednota musí získané peníze použít k investiční činnosti, která bude využita k podpoře financování
sportovní činnosti TJ. Sokol Havlíčkův Brod.
> Jednota provede kompenzaci přidělených finančních prostředků na TVZ v roce 2006-2007 ve výši
377 000 Kč ve formě daru župě, určeného pro podporu tělovýchovy a sportu.Ten bude použit
výhradně na opravy sokolského majetku Tělocvičných jednot Sokol župy Havlíčkovy.
Odsouhlaseno

•

Tělocvičná jednota Sokol Sněžné požádala o souhlas s prodejem nemovitostí p.č. st. 473/2 o
výměře 1025 m2, PZE 327/12 o výměře 4543 m2, PZE 329 o výměře 169 m2 a PZE 330/1 o
výměře 112 m2 zapsané na LV 226 k.ú. Sněžné na Moravě. Pozemky jsou z části zastavěné a
nacházejí se v oploceném areálu Zemědělského družstva ve Sněžném, takže jsou pro jednotu
nevyužitelné a dosud byly pronajímány za 1.400 Kč za rok. TJ.Sokol Sněžné by chtěl na pozemku
u sokolovny v roce 2014 realizovat výstavbu víceúčelové sportovní plochy s povrchem Bergo,
která by sloužila v létě pro všechny míčové hry a in-line a v zimních měsících jako kluziště nejen
pro členy, ale byla by i pronajímána místní ZŠ. Předpokládaný rozpočet 700.000 Kč.
Vyjednáváním se ZD ve Sněžném se podařilo předběžně dohodnout částku 380.000 Kč tj.
64,97/m2, přestože cena obvyklá v této lokalitě je u stavební plochy 60 Kč/m2 a 20 Kč/m2 u
ostatní plochy. Městys Sněžné přislíbil finanční příspěvek do výše 300.000 Kč.

Usnesení č. 419 : PV župy doporučuje P ČOS schválit prodej nevyužitelných nemovitostí :
> p.č. st. 473/2 o výměře 1025 m2, PZE 327/12 o výměře 4543 m2, PZE 329 o výměře 169 m2 a PZE
330/1 o výměře 112 m2 zapsaných na LV 226 k.ú. Sněžné na Moravě na vlastníka Tělocvičná
jednota Sokol Sněžné za dohodnutou cenu 380.000 Kč.
> Získané finanční prostředky budou T.J Sokol Sněžné použity na vybudování a částečné financování
sportovní plochy o rozměrech 18 x 30 m s povrchem Bergo v roce 2014, která bude využita jak
v letní, tak zimní sezóně pro všestranné sportovní účely.
> Celková výměra plochy k odprodeji je 5 849 m2 a vyjednaná cena je 64,97 Kč/m2 což je v této
lokalitě podstatně více než cena obvyklá, která je u stavební plochy 60 Kč/m2 a u ostatní plochy 20
Kč/m2..
> Prodej včetně příslibu finančního příspěvku Městyse Sněžné je třeba ošetřit vhodnými smlouvami a
finanční prostředky použít výhradně na vybudování jmenované sportovní plochy ve lhůtě do 2 let.
Pokud se výstavba plochy neuskuteční, předat je župě, která je rozdělí na údržbu ostatních TJ.
Odsouhlaseno

•

Tělocvičná Jednota Sokol Velká Bíteš požádala o souhlas s prodejem zbytných pozemků Městu
Velká Bíteš. Jedná se o pozemek :
p.č.765/5 – ostatní plocha o výměře 118m2, je t.č. uprostřed zelených ploch
p.č.770/2 – ostatní plocha o výměře 261m2, který je součástí parkoviště a přístupové cesty pro
KD
p.č.630/1– ostatní plocha o výměře 62m2, který se odděluje podle geometrického plánu č. 23030131/2013 z pozemku p.č. 630 – ostatní plocha, na kterém je parkoviště pro sportovce cvičící v TJ.
Sokol, v TJ Spartak, nebo na zimním stadionu.
Pozemky jsou zapsány na LV č. 2019 pro obec Velká Bíteš na vlastníka Tělocvičná jednota Sokol
Velká Bíteš Cena obvyklá pro ostatní plochu je v dané lokalitě 120 Kč/m2, prodejní cena
uvedených pozemků byla dohodnuta na 450 Kč/m2. Kupní cena činí 198.450 Kč.
T.J Sokol Velká Bíteš chce tímto pomoci Městu Velká Bíteš v řešení složité situace s opravou KD,
a to v rámci dobrých vztahů s Městem Velká Bíteš, které byly v posledním období narovnány
(zapojení TJ.Sokol do Grantového programu města) a současně získat prostředky na potřebnou
údržbu budovy historické Sokolovny.

Usnesení č. 420 : PV župy doporučuje P ČOS schválit prodej zbytných nemovitostí :
> p.č.765/5 – ostatní plocha o výměře 118m2, p.č.770/2– ostatní plocha o výměře 261m2 a p.č.630/1–
ostatní plocha o výměře 62m2, který se odděluje podle geometrického plánu č. 23030-131/2013
z pozemku p.č. 630 – ostatní plocha, zapsaných na LV č. 2019 pro obec Velká Bíteš na vlastníka
Tělocvičná jednota Sokol Velká Bíteš, za dohodnutou cenu 198.450 Kč.
> Cena obvyklá pro ostatní plochu je v dané lokalitě 120 Kč/m2, prodejní cena uvedených pozemků
byla dohodnuta na 450 Kč/m2.
> Získané finanční prostředky musí být použity na potřebnou údržbu budovy historické Sokolovny,
staré 85 let.
>Podmínkou je ujednání s budoucím vlastníkem celého parkoviště – Městem Velká Bíteš o
bezplatném parkování cvičenců TJ.Sokol po dobu cvičení na parkovišti, které je na pozemcích p.č.
630 a 630/1.
> Podmínky prodeje i bezplatné parkování cvičenců, jsou ošetřeny řádnými smlouvami.
Odsouhlaseno

Různé:
Br. Král - Informoval předsednictvo, že v Polničce, která spadá pod naši župu se členové rozhodli, že
založí Tělocvičnou jednotu Sokol a požádal starostku o doporučení jak mají postupovat, aby jednota
byla včas schválena.
Ses. Ing.Horáková - Pohovořila o skvělé akci „Sokolská plavba po Vltavě“ určené pro děti a vyzývá
ostatní jednoty, aby se příští rok o tuto akci zajímaly. Navrhla, aby podobně jako v ostatních župách,
byly podány žádosti o udělení stříbrných medailí ČOS za zásluhy o rozvoj sokolského hnutí některým
činovníkům, a to ses. Šuberové, br. Ing. Kerbrovi a ses. Smejkalové.
Ses.Ing. Michálková - informovala přítomné členy o každoročně pořádané krásné akci „Jeníkova
špacírka „
Příští schůze PV župy se bude konat 7. listopadu 2013 od 16:00 hodin
v zasedací síni Obecního úřadu Kejžlice.

Schůze byla ukončena ve 19,00 hod.

Vyhotovil : Mgr.David Smejkal

Zapsala Hedvika Šubertová

