Z á p i s č. 9/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 13.5.2019
Přítomni:
Hosté:

Gut, Zatloukal, Dvořáková, Zahrádková, Jančíková, Fuchs, Janovská
br.Mašek, p. Moulis, p. Hyrš + 2 – šachový klub Duras

Program: 1) Zahájení
2) Různé
3) Kontrola úkolů, úkoly
4) Závěr
1)Schůzi zahájil starosta br.Gut
2)
br.Mašek
Pro oddíl krasojízdy žádá nákup galusek (3ks) v hodnotě cca 1000,-kč/ks. Výbor souhlasí
V sobotu 18.5 se v Sokolovně budou konat závody krasojízdy od 7 do 19 hodin.
Výbor
Projednal požadavek šachového oddílu Duras na roční pronájem prostor galerky a souhlasí za těchto podmínek:
- tréninky každou středu a čtvrtek á cca 2 hod (přesná doba bude stanovena a zapsána do rozvrhu hodin)
- soutěžní utkání středa 17 – 21 hod (cca 6x/sezonu), neděle 9 – 14 (cca 11x/sezonu)
- Smlouva na 1 rok, výše pronájmu 29.000,- /rok
- Oddíl obdrží 2 klíče od vstupu
- Případnou kolizi termínů nutno řešit s dostatečným předstihem
- Další turnaje mimo uvedenou dobu nutno řešit individuálně (časově i finančně)
Projednal aktuální stav v přípravě hřiště Prumperk a stanovil, že nebude na tuto akci v roce 2019 žádat o
investiční dotace ze zdrojů MŠMT.
Pověřuje br. Růžičku, aby pokračoval v jednáních souvisejících s přípravou území Prumperk (smlouva s MMB
směna pozemků, zřízení věcných břemen inženýrských sítí apod), vždy však po předchozí konzultaci
s Výborem TJ

Projednal žádost p. Ondřeje Štauda na pronájem Sokolovny na víkendovou akci v září, výbor s pronájmem
nesouhlasí.

3) KONTROLA ÚKOLŮ + ÚKOLY NOVÉ
Úkol

Zodpovídá

Urgovat instalaci lezecké sítě

br.Gut
br.Zatloukal
ses.Mlýnková
br.Zatloukal
br.Gut
br.Růžička
br.Gut
br.Růžička

Změna Obchodního rejstříku – vygenerovat, tisk, předat na župu
Připravení soupisu dotací, které jsou zažádány do r.2019
Soupis revizí v Sokolovně

Zevrubný kalendář termínů a činností důležitých pro chod jednoty
Inventura- zbývá dodělat inventuru oddílů: krasojízdy, závodní
odbíjená, Ř13, Pampelišky, rekreační odbíjená.
Obeslání oddílů, které nemají inventuru
Inventura majetková – spočítat stoly, židle, ubrusy
Předání inventury v el. podobě ses.Janovské
Uspořádání setkání cvičitelů (předběžné datum 14.6.2019)

br.Růžička
br.Zatloukal

ses.Zahrádková
ses.Janovská
ses.Mlýnková
ses.Janovská
br.Zatloukal

Termín
splnění
Květen
2019
3.5.2019

Stav

splněno

30.5.2019

splněno

30.5.2019
Upřesnit
termínově
30.5.2019
30.5.2019

Trvá –
provedeno
částečně
trvá
trvá

30.5.2019

trvá

30.4.2019
20.5.2019

splněno
trvá

trvá

Úkol

Zodpovídá

Jednání ohledně akce Prumperk

br.Gut,
br.Zatloukal,
br.Růžička
br.Gut
br.Zatloukal
ses.Gutová
br.Gut
ses.Zahrádková
ses.Janovská
ses.Janovská
výbor

Zjistit stav odsouhlasení smlouvy s TJ Komín pro oddíl závodního
volejbalu 2019, smlouva podepsána, odeslána
Předání přístupových práv k účtu pro br.Zatloukala
Určení požárního preventisty z řad výboru nebo cvičitelů
Noc Sokoloven – účast naší jednoty v daném termínu (28.9.2019)
Ano – zúčastníme se, připravit program a propagaci
Školení cvičitelů všestrannosti + školení team gym – poslat
příslušným zájemcům
Rozhodnout o výši příspěvku ses.Zahrádkové Zdeně na účast na
16.světové gymnaestrádě v Dornbirnu , Rakousko 7.-14.7.2019–
reprezentace naší jednoty.
Výbor předběžně souhlasí, příspěvek bude poskytnut ve výši 5000
– 7000 kč, prosíme ses.Zahrádkovou aby se dostavila 20.5. na
schůzi výboru k osobnímu projednání celé záležitosti

4) Schůzi ukončil starosta br.Gut

Další schůze výboru se koná v pondělí 20. 5. 2019 od 18:15 hodin
Zapsala: Janovská

Termín
splnění
6.5.2019
v 18:15 hod

Stav
splněno

6.5.2019

splněno

30.5.2019
30.6.2019
30.6.2019

trvá
trvá
trvá

13.5.2019

splněno

20.5.2019

trvá

