Z á p i s č. 4/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 4.3.2019
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Gutová, Žáková, Hamala, Mlýnková, Janovská, Dvořáková, Gut, Fuchs
Zahrádková, Jančík
Ing.Hurta
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Příprava valné hromady
4) Různé
5) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br. Růžička
2) a) aktualizace povinností PO – 27.2.2019 provedena kontrola HZS JmK, dle výsledku bude nutno nadále zajišťováno
smluvně – úkol vyřadit
b) urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
c) zajistit nabídku odprodeje 12 ks vyřazených světel – br. Hamala
d) zajistit nabídku na vybavení sprch – br. Hamala
3) VH jednoty se bude konat ve středu 27.března v naší sokolovně, jsou připraveny pozvánky – ses.Nováčková předá věrné
gardě, seznam oslavenců připraví ses.Žáková. Vše další bude projednáno na příští schůzi. Br.Gut oznámil, že se rozhodl
přijmout kandidaturu na starostu jednoty, po VH bude nutná pomoc a spolupráce celého nového výboru.
4) Na schůzi výboru se dostavil ing. Hurta ze šachového klubu Lokomotiva Brno k projednání žádosti o pronájem sokolovny
na šachový turnaj. Byl dohodnut termín 24.8.-1.9.2019. Další podmínky: příprava sálu, úklid a likvidace odpadu vlastními
silami, bude k dispozici „Peklo“ pro občerstvení. Byla dohodnuta výše pronájmu. Nutno řešit garanta akce, předání klíčů,
zajištění úklidu. Dohodu připraví a ing.Hurtovi zašle br.Růžička.
Zástupci oddílů volejbal a krasojízda zpracovali a elektronicky odeslali registraci sportovních oddílů, nutno ještě předat
v papírové podobě s potvrzením jednoty na župu.
br.Růžička – proběhla kontrola HZS JmK – k plnění podmínek na úseku PO mají několik připomínek (samostatný
protokol z jednání 27.2.2019). Nutno nadále zajišťovat odbornou firmou s oprávněnými osobami. Je
předložen návrh smlouvy.
- na JmK předal žádost o dotaci z programu na přípravu rekonstrukcí historických sportovních
objektů (zpracování PD)
- šachový klub Duras požádal o projednání možnosti dlouhodobého pronájmu galerie pro trénink mládeže
2x týdně čtvrtek 15.30 – 18.30 a středa 16.30 – 18.30, soutěžní zápasy mládeže středa nebo pátek
17.00-21.00 (5-6 x), neděle 10.00-15.00 (9-11 x), výbor předběžně souhlasí, je nutné, aby si zájemci
z Durasu ověřili, že trénink a zápasy nebudou rušeny provozem v tělocvičně.
- poděkoval za vyklizení místnosti po hudební skupině Vikýř
- poděkoval Ř 13 za přípravu a bezproblémový průběh Krojovaného plesu, hodně převážně mladých
návštěvníků v krojích, zbývá dokončit úklid odpadků
br.Bartoněk – zajišťuje rozhodčí pro župní přebor v atletice 4.května
br.Hamala – předal návrh vybavení šaten u sprch (lavice, věšák), byly projednány připomínky na úpravu včetně
požadavku na ochranu kotle
- byly opraveny počty členů ve družstvech volejbalu
ses.Janovská – družstvo volejbal začátečníci se zúčastnilo 2.března turnaje v Lelekovicích, účast 10 hráčů, obsadili 2.místo
ses.Gutová – s účetní firmou řeší kompletaci účetních dokladů a zpracování daní
- odeslala vyúčtování dotace MŠMT Můj klub
br.Gut – s br.Fuchsem řešil provedení nutných oprav
ses.Mlýnková - připomíná zpracování žádosti o grant odboru sportu – br.Hamala
- v sobotu 23.února se konal župní přebor v plavání, účast: 1 žák, 3 žákyně, 1 seniorka, 1 rozhodčí,
1.místo v kategorii seniorky
- v sobotu 23.března se koná oblastní sraz RDPD, ses.Mlýnková zašle na župu návratku za celou jednotu

br.Jančík – s oddílem florbalu se zúčastnili regionálního přeboru v Brně, v obou kategoriích (I.a minižáci a I.b mladší
žáci) postoupili do oblastního přeboru ve Frýdlantu nad Ostravicí, požádal o úhradu nákladů – výbor
souhlasí
5) Schůzi ukončil starosta br.Růžička.
Další schůze výboru se koná v pondělí 18. března 2019 od 18 hodin
Zapsala: Mlýnková
Zápisy ze schůzí výboru T.J. a další informace lze nalézt na www.sokolreckovice.cz

