Z á p i s č. 5/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 18.3.2019
Přítomni: Růžička, Žáková, Hamala, Mlýnková, Janovská, Dvořáková, Gut, Fuchs, Mašek
Zahrádková, Staňková
Omluveni: Bartoněk, Gutová
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Příprava valné hromady
4) Různé
5) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br. Růžička
2) a) urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
b) zajistit nabídku odprodeje 12 ks vyřazených světel – br. Hamala
c) zajistit nabídku na vybavení sprch – br. Hamala – předal návrh vybavení šatny u sprch, upřesňuje požadavek
na ochranu technologického zařízení
3) VH jednoty se bude konat ve středu 27.března v naší sokolovně od 18.00 hodin, pozvánka je na nástěnkách,
byla zaslána e-mailem všem členům jednoty, ses.Nováčková předala věrné gardě. Stávající výbor navrhuje,
aby nový výbor měl max. 7 členů.
Příprava galerie – br.Růžička, ses.Žáková, Dvořáková, Janovská
Prezence – ses.Dvořáková, br.Hamala
Občerstvení – pro 50 osob, br.Fuchs
Řízení valné hromady – br.Mašek
Zahájení – br.Bartoněk
Zpráva o činnosti – br.Růžička
Zpráva o činnosti SV – ses.Mlýnková + další vedoucí oddílů
Zpráva KK – ses.Gutová, Dvořáková. Zahrádková
Zapisovatel – ses.Mlýnková
Návrhy komisí: návrhová – br.Bartoněk, ses.Váňová, Janovská, další z pléna
volební a mandátová - nutno z pléna
Návrhy na činovníky:
starosta – br.Gut
jednatel – br.Zatloukal
hospodářka – ses.Zahrádková
další členové výboru: br.Fuchs, ses.Dvořáková, Janovská, Jančíková
kontrolní komise – ses.Bartoňková, další návrhy nedořešeny
vyslanci na VH župy – ses.Bartoňková, Janovská, br.Růžička, Bartoněk
náhradníci vyslanců – br.Gut, ses.Mlýnková
členové předsednictva župy – ses.Bartońková, br.Růžička
starosta župy – br.Růžička
vyslanec do výboru ČOS – br.Růžička
4) br.Růžička – dokončuje záležitosti, které vyplynuly z požární kontroly, upřesňuje návrh potřebné smlouvy
s odbornou firmou
- objedná revizi elektroinstalace, hromosvodů
br.Mašek – v Praze se konal závod světového poháru v krasojízdě, zúčastnili se br.Mašek a Gruna, br.Mašek
obsadil 8.místo jednotlivcích, ve dvojicích získali rovněž 8.místo – výbor gratuluje
- závodnice oddílu krasojízdy si pořídily jednotné dresy, žádá o úhradu faktury za čtyři ve výši
5 700,- Kč – výbor souhlasí
br.Hamala – oddíl volejbalu chce uspořádat župní turnaj v sobotu 6.dubna od 10 do 15 hodin, výbor
souhlasí, jedná se o župní akci proto je nutno zaslat pozvánku na naší župu
- žádá o povolení zakoupit pro oddíl volejbalu dva míče – výbor souhlasí
- zlomili jeden červený klíč od sokolovny, žádá náhradu, bude zajištěno po vrácení poškozeného

ses.Janovská – probíhají úpravy místnosti po hudební skupině Vikýř
- v sobotu 9.března se zúčastnili 4 vedoucí oddílů Pampelišky a Ř13 semináře Lidový tanec,
dětský folklor a lidový oděv, který v Líšni pořádalo „Brněnsko tančí a zpívá“
ses.Staňková – předala vyúčtování krojovaného plesu
br.Gut – je nutno dokončit úklid na Prumperku (železo, ořezané dřeviny) posekat trávu, navrhuje některou
sobotu v dubnu, bude upřesněno
-předběžně se dotazoval na způsob a formu předání funkcí novým činovníkům jednoty
ses.Mlýnková - v sobotu 30.března se koná župní vycházka – koniklece na Kameňáku
- ZŠ Letokruh žádá o možnost uspořádat veřejnou cvičební hodinu pro rodiče a spolužáky dětí,
které chodí do Sportíku, v hodinách kroužku (pondělí od 13.30 do 14.30 hodin, výbor nemá
námitky, termín a podmínky budou upřesněny
br.Fuchs – řeší nedohledané platby

5) Schůzi ukončil starosta br.Růžička.
Další schůze výboru se koná v pondělí 1. dubna 2019 od 18 hodin
Zapsala: Mlýnková
Zápisy ze schůzí výboru T.J. a další informace lze nalézt na www.sokolreckovice.cz

