Z á p i s č. 6/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 26.3.2018
Přítomni: Růžička, Mašek, Dvořáková, Mlýnková, Janovská, Hamala, Žáková
Hosté: br.Motyčka, ses.Irena Zahrádková
Omluveni: Gutová, , Bartoněk, Gut, Fuchs
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Příprava valné hromady
4) Různé
5) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br.Růžička
2) a) aktualizace školení PO – br. Růžička
b) urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
3) Na valnou hromadu vše připraveno, br.Fuchs zaslal pozvánku všem členům jednoty.
Řízení valné hromady – br.Mašek
Zahájení – br.Gut
Zpráva o činnosti – br.Růžička
Zpráva o činnosti SV – ses.Mlýnková (vedoucí oddílů)
Zpráva KK – dohodnou se ses.Dvořáková, Gutová, Zahrádková
Příprava galerie – ses.Janovská, Dvořáková, br.Mašek, Růžička
Komise návrhová – ses.Janovská, Váňová
mandátová – ses.Dvořáková
Zapisovatel – ses.Mlýnková
Občerstvení – br.Fuchs
Br.Růžička znovu upozorní na ukončení činnosti některých členů výboru v roce 2019, požádal o
podporu Sdružení nestraníků v podzimních komunálních volbách 2018
4) br.Motyčka – předal br.starostovi klíč od sokolovny, je nefunkční
br.Růžička – T.J. Sokol Brno I požádala o půjčku ve výši 900 000,- Kč na nákup chaty sousedící
s táborem jednoty, v žádosti uvedli podmínky Výbor předběžně souhlasí,
k návrhu podmínek máme připomínky, které musí být zapracovány do konečného
znění smlouvy, pak bude znovu projednáno.
- je připravena studie dalších úprav sokolovny (suterén, peklo, podkroví, okolí
sokolovny) pod názvem Revitalizace sokolovny včetně možnosti využití
přilehlých volných ploch pro sportovní účely.
- domluvil s br.Večeřou podmínky pořádání Country bálu, příprava sálu sobota 7.4.
od 9 hodin, úklid neděle 8.4. od 9 hodin, ukončení 12 hodin, ses.Janovská
domluvila technickou četu a úklid, garantem má být br. Hamala, který toto ještě
potvrdí
- na hřišti na Prumperku byly pokáceny další stromy, bude nutná brigáda
k dokončení úklidu
ses.Zahrádková – se sletovou skladbou Noty (předškolní děti) budou vystupovat na veřejném
cvičení v Telnici 19.května, požádala o proplacení cestovného a nutného
občerstvení - výbor souhlasí
ses.Janovská – požádala o poskytnutí malého sálu na pondělí 2.4. odpoledne pro Ř 13 – výbor
souhlasí

- požádala o poskytnutí galerie na sobotu 14.4. od 18 hodin pro ženy slet Ženobraní – výbor
souhlasí
ses.Žáková – pokračuje v kontrole držitelů klíčů od sokolovny
ses.Mlýnková – požádala o posunutí nácviku sletové skladby Spolu v pondělí 9.dubna na 19.30
hodin (odpadá cvičení aerobiku) – výbor souhlasí, nácviku se zúčastní i ženy
z Máchalovy župy
ses.Dvořáková – zajímá se, zda je již zajištěn pracovník na údržbu místo br.Fuchse
br. Růžička – zatím proběhl pohovor s jedním zájemcem
br.Hamala – některou sobotu v dubnu by chtěli uspořádat volejbalový turnaj, termín oznámí po
dohodě se startujícími týmy
- předal k podpisu smlouvu na pronájem hřiště v Komíně
br.Mašek – dvě předcházející soboty uspořádali v sokolovně turnaje v krasojízdě, obě akce proběhly
bez problémů, v pohodě

5) Schůzi ukončil starosta br.Růžička

Další schůze se koná v pondělí 16.dubna 2018 od 18 hodin

Zapsala: Mlýnková Zápisy ze schůzí výboru T.J. a další informace lze nalézt na
www.sokolreckovice.cz,

