Zápis ze schůze výboru oddílu kuželek TJ Lokomotiva Česká
Třebová konané 23.února 2013 ve 13 hodin.
Přítomni: Fiurášek J. (JF), Hetych J.st. (JHs), John J. (JJ)
Omluveni: Hetych J. ml. (JHm), Kolářová K. (KK)
1. Kontrola usnesení z minulé schůze
Všechny body z minulé schůze byly splněny.
2. Změna dodavatele zemního plynu.
JJ přednesl možnost prodloužit smlouvu na dodávku zemního plynu pro vytápění od firmy RWE.
Nabízí se možnost podepsat novou smlouvu OPTIMAL na 24 měsíců se zárukou snižování ceny
v průběhu dvou let.
Proběhla diskuze, ve které bylá diskutována i možnost přejít k firmě E ON, která také nabízí určité
slevy.
Usnesení: VV schvaluje podpis nové smlouvy s firmou RWE.
Hlasování: 3 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
3. Reklama.
Pan Koníček po konzultaci s JHm nabídl našemu oddílu možnost umístění reklamy na venkovní
prostory z hlavní ulice Kozlovská.
JHm vypracoval s Pavlem Říhákem kalkulaci na opravu a natření venkovních zdí v ulici Kozlovská
a přípravu pro umístění reklamy.
Oprava fasády bývalé knihovny z ulice Kozlovská předběžná cena 1 500 Kč. Vymalování fasády
bývalé knihovny z ulice Kozlovská 51 m2 předběžná cena 3 500 Kč.
Oprava fasády bývalé knihovny čelní strana od Národního domu předběžná cena 1 500 Kč.
Vymalování fasády bývalé knihovny čelní strana od Národního domu 50 m2 předběžná cena
3 500 Kč.
Byla doporučena cena 1 500 Kč za 1 m2 za 1 rok pro umístění reklamy pro další jednání se
žadatelem. Organizační věci kolem provedení nutných prací a umístění reklamy zajistí JHm.
JHm bude výbor oddílu informovat o výsledku jednání ve věci umístění reklamy na příštím
zasedání VV.
Usnesení: VV pověřuje JHm jednáním s panem Koníčkem ve smyslu výše uvedeného
a následným seznámením VV se stavem v jednání.
Hlasování: 3 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování
4. Program dalších schůzi.
Výbor oddílu schválil, že schůze výboru oddílu se budou svolávat podle potřeby, která bude
důležitá pro zdárný chod oddílu. Zápis z jednání bude zasílán na e-mailové adresy všech členů
výboru a bude zároveň umístěn na webových stránkách oddílu.
Usnesení: VV schvaluje rozesílání zápisů ze schůze VV a jeho zveřejnění na webu oddílu.
Hlasování: 3 – pro, 0 – proti, 0 – zdržel se hlasování

Zápis byl vyhotoven 18. 3. 2013.
Zapsal: Jiří Hetych st., místopředseda oddílu
Správnost zápisu ověřil: Jiří John, předseda oddílu

