Z á p i s č. 11/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 3.6.2019
Přítomni:
Omluveni:

Gut, Zatloukal, Dvořáková, Zahrádková, Fuchs, Janovská
Jančíková

Program: 1) Zahájení
2) Různé
3) Kontrola úkolů, úkoly
4) Závěr
1)Schůzi zahájil starosta br.Gut
2)
br.Gut
Poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu Dětského dne za Radnicí 31.5.

ses.Janovská
Taneční oddíl Pampelišky Ř13 vystoupil 29.5. na akci Strom života -12 členů, na Dětském dni za Radnicí 31.5.15 členů.
Výbor
Žádosti o možnosti cvičení o velkých prázdninách (červenec, srpen):
Oddíl Tereza – ve svých cvičebních hodinách – středy 10-11:30 hod
Oddíl Rekre volejbalu Začátečníci – středy 17:30-19:30 hod
Oddíl florbal muži – pondělky 19:00 – 21:00, středy 19:30-21:30 hod
Oddíl volejbal senioři – čtvrtky 8:00 – 10:00
Výbor souhlasí se všemi žádostmi o cvičení.

3) KONTROLA ÚKOLŮ + ÚKOLY NOVÉ
Úkol

Zodpovídá

Urgovat instalaci lezecké sítě

br.Gut
br.Zatloukal
br.Gut
br.Růžička

Soupis revizí v Sokolovně

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),
odeslána pozvánka cvičitelům všech oddílů, zatím přihlášeno 12
cvičitelů

br.Zatloukal

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

Termín
splnění
Květen
2019
30.5.2019
Upřesnit
termínově
30.5.2019

Stav
trvá
Trvá –
provedeno
částečně
trvá

30.5.2019

trvá

30.5.2019

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 , předběžně projednáno s p.Bořeckým, termín
závodů 17.6.
Urgence br.Hamaly o dodání výsledkové listiny ze Župního
volejbalového turnaje 6.4.2019 a o dodání vyúčtování zálohy za
volejbalové míče. Výsledková listina nedodána dle požadavků
župy, bude zohledněno při příštích žádostech.
Projednání žádosti MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o pronájem
tělocvičny pro cvičení seniorek.
Je třeba dořešit osobu, která převezme klíč od Sokolovny, výši
pronájmu, který výbor navrhuje 500,-kč/hod.

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

4) Schůzi ukončil starosta br.Gut

Další schůze výboru se koná v pondělí 24. 6. 2019 od 18:15 hodin
Zapsala: Janovská

Termín
splnění
30.5.2019
30.6.2019
30.6.2019

Stav
splněno
trvá
trvá

31.8.2019

trvá

br.Gut
br.Zatloukal
ses.Janovská

3.6.2019

trvá

3.6.2019

splněno

výbor

3.6.2019

br.Gut

15.6.2019

