Z á p i s č. 10/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 20.5.2019
Přítomni:
Hosté:

Gut, Zatloukal, Dvořáková, Zahrádková, Jančíková, Fuchs, Janovská
Zdena Zahrádková, Dušan Motyčka

Program: 1) Zahájení
2) Různé
3) Kontrola úkolů, úkoly
4) Závěr
1)Schůzi zahájil starosta br.Gut
2)
br. Zatloukal
rezervoval 4 skříně pro potřeby revitalizace prostor vzdělavatelny
ses.Janovská
Taneční oddíly Ř 13 a Ř 13 – Pampelišky vystoupily na Orelském folklorním festivalu 18. května, účast celkem
16 členů z obou oddílů + 3 cvičitelé
Žádá o poskytnutí prostoru galerky na neděli 26.5. na škrobení spodnic od dětských řečkovických krojů, od 14ti hodin, výbor souhlasí
ses.Jančíková
žádá o nocleh v prostorách Sokolovny pro kapelu Zdounečanka v termínu Vavřineckých hodů – 9.-11.8.2019,
výbor souhlasí
br. Motyčka
žádá o vyjímečnou akci – cvičební dopoledne pro 3. třídu ZŠ Horácké náměstí, výbor souhlasí, zodpovědná
osoba br. Motyčka

Výbor
stanovil výši příspěvku na cvičební rok 2019/2020

3) KONTROLA ÚKOLŮ + ÚKOLY NOVÉ
Úkol

Zodpovídá

Urgovat instalaci lezecké sítě

br.Gut
br.Zatloukal
br.Gut
br.Růžička

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
Uspořádání setkání cvičitelů (předběžné datum 14.6.2019)

br.Růžička
br.Zatloukal

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

Termín
splnění
Květen
2019
30.5.2019
Upřesnit
termínově
30.5.2019
30.5.2019

Stav

Trvá –
provedeno
částečně
splněno
trvá

30.5.2019

trvá

30.5.2019

trvá

trvá

Úkol

Zodpovídá

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
Rozhodnout o výši příspěvku ses.Zahrádkové Zdeně na účast na
16.světové gymnaestrádě v Dornbirnu , Rakousko 7.-14.7.2019–
reprezentace naší jednoty.
ses.Zahrádková Zdena doloží účetní doklad, bude dořešeno po
skončení akce.
Šachový oddíl Duras souhlasí s podmínkami ročního pronájmu
prostor galerky, je třeba připravit smlouvu
Dohodnout termín pronájmu orelského hřiště na závěrečné
atletické závody
Urgence br.Hamaly o dodání výsledkové listiny ze Župního
volejbalového turnaje 6.4.2019 a o dodání vyúčtování zálohy za
volejbalové míče

ses.Gutová
br.Gut
ses.Zahrádková
ses.Janovská
výbor

4) Schůzi ukončil starosta br.Gut

Další schůze výboru se koná v pondělí 3. 6. 2019 od 18:15 hodin
Zapsala: Janovská

Termín
splnění
30.5.2019
30.6.2019
30.6.2019

trvá
trvá
trvá

31.8.2019

trvá

br.Gut
br.Zatloukal
ses.Janovská

3.6.2019
3.6.2019

výbor

3.6.2019

Stav

