Z á p i s č. 7/2018
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 16.4.2018
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Mašek, Dvořáková, Mlýnková, Hamala, Gut, Fuchs
Hosté: br.Vlk, Večeřa
Omluveni: Janovská, Gutová, Žáková
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Různé
4) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br.Růžička
2) a) aktualizace školení PO – br. Růžička
b) urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
3) Na schůzi výboru se dostavil br. Martin Vlk, starosta T.J. Sokol Brno I, k projednání žádosti o
půjčku se splátkami ve třech termínech během tří let, 5% úrok. Základní podmínkou je splacení
stávající půjčky. Přistupují na naše připomínky, které budou zapracovány do smlouvy – jištění
smlouvy úhradou nájemného z nebytových prostor (zástavní právo na zajištění pohledávky), při
případné realizaci akce Prumperk předčasné vrácení půjčky v termínu do 6 měsíců. Dodatečně
předložen požadavek na projednání smluvního penále v případě nedodržení termínu splátek.
Výbor souhlasí s poskytnutím půjčky za dodržení uvedených podmínek.
br.Večeřa – dle dohody vyúčtoval Country bál, dobrý průběh, výborná atmosféra, menší počet
návštěvníků.
V souvislosti s proplacením odměny garantovi akce proběhla podrobnější diskuze o
odměnách pro garanty všech akcí v sokolovně, do příští schůze výboru mohou
předložit členové výboru svoje návrhy na komplexní řešení (e-mailem do neděle
13.5.2018 do 18 hodin).
br.Růžička – poděkoval organizátorům Country bálu, urguje odvezení odpadu
- v sobotu 21.dubna se v Olympii koná prezentace krajského sletu a Olympijský šplh
- v neděli 10.června se koná krajský slet v Brně, pro zdárný průběh je třeba zajistit za
naši župu pomocníky do průvodu a šaten
- bude potřeba dohodnout brigádu na hřišti na Prumperku na likvidaci odpadu
z našich členů, slíbená pomoc skautů
- zhodnotil valnou hromadu – bezproblémový průběh, očekával větší účast delegátů,
nebyli zastoupeni všechny oddíly, odbory (účast 74,2% delegátů)
br.Gut – nové sprchy jsou již v provozu, zbývá dokončit drobné dodělávky, nutno dodělat šatnu –
volejbalisté navrhnou řešení a předloží na příští schůzi výboru jednoty ke schválení
br.Bartoněk – na župní přebor v atletice je vše připraveno, zajištěni rozhodčí, ses.Mlýnková
připraví a doveze pásmo 50m, praporky, kužele, tenisáky, startovací prkna

4) Schůzi ukončil starosta br.Růžička

Další schůze se koná v pondělí 14.května 2018 od 18 hodin

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

