Z á p i s č. 6/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 1.4.2019
Přítomni: Gut, Zatloukal, Dvořáková, Zahrádková, Jančíková, Fuchs, Janovská, Mlýnková, Gutová, Růžička, Bartoněk

Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Různé
4) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br.Gut
2) a) urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
3)
br. Gut
zkontrolovat zápis z VHJ a podepsat
do 3.4.2019
veškeré příkazy k úhradám budou podepisovány starostou nebo jednatelem, příkaz k úhradě dává a styk s bankou
obstarává ses. Zahrádková – po zaškolení ses. Gutovou
předat seznam klíčů od Sokolovny s.Janovské
ses. Žáková 15.4.2019
výbor pověřuje s. Mlýnkovou prováděním reportů statistických údajů vůči Župě
doručovací adresa pošty pro sokol zůstává Vážného 1a (ses.Janovská)
br. Růžička
připraví soupis dotací, které jsou zažádány do r.2019,
soupis revizí v Sokolovně
seznam dosud uzavřených Smluv
zevrubný kalendář termínů a činností důležitých pro chod jednoty
15.4.2019
s. Gutová
vypomůže s přepisem Obchodního rejstříku, zašle formulář Čestného prohlášení, všichni členové ověření podpisu
15.4.2019
připraví krátkou prezentaci pro výbor na téma „Účetnictví mezi námi“
15.4.2019
br. Fuchs
přemístění WIFI (zesilovače signálu), pouze pro potřeby během jednání Výboru
zajistí opravu žaluzií v šatně, způsob a termín bude dohodnut

8.4.2019

s. Mlýnková
inventura – zbývá dodělat inventuru oddílů: krasojízdy, závodní odbíjená, Ř13, Pampelišky, rekreační odbíjená,
odpovídají vedoucí oddílů
30.4.2019
inventura majetková – spočítat
stoly, židle , ubrusy
ses. Mlýnková 30.4.2019
předat inventuru v el. podobě ses.
Janovské
ses. Mlýnková 30.4.2019
valná hromada župy bude 25.4. v 17 hodin (čas bude ještě upřesněn)
30.3.2019 proběhla župní vycházka na koniklece, zúčastnilo se 7 členů ze Sokola Řečkovice
s. Zahrádková
žádá zakoupení ochran na nohy od židlí do místnosti ve vikýři – výbor souhlasí
23.3. 2019 se konal oblastní sraz cvičitelů RDPD v Sokolovně v Židenicích – ze Sokola Řečkovice se zúčastnilo
13 cvičitelek
s. Jančíková
předala vyúčtování za taneční vystoupení Ř13 během plesové sezóny
převzala klíče od Sokolovny od s. Váňové
s. Janovská
dá dohromady s br. Zatloukalem setkání cvičitelů 14.6.2019 (předběžné datum)

zkontaktuje pí. Pražákovou a pozve ji na schůzi výboru 15.4.2019 na 18:30 hod na domluvu ohledně školení
požární prevence v budově Sokolovny
br. Zatloukal
připraví se s.Mlýnkovou žádost o Dotaci – odbor sportu
předán červený klíč od Sokolovny, dostane klíče od schůzovny
4) Schůzi ukončil starosta br. Gut.

Další schůze výboru se koná v pondělí 15. dubna 2019 od 18:15 hodin
Zapsala: Janovská

