Z á p i s č. 12/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 24.6.2019
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Program: 1) Zahájení
2) Různé
3) Kontrola úkolů, úkoly
4) Závěr
1)Schůzi zahájil starosta br.Gut
2)
br.Mašek
Předal inventuru oddílu krasojízdy

br.Gut
Poděkování všem, kteří se podíleli na atletických závodech pro oddíly všestrannosti dětí na zakončení cvičební
sezony, účastnilo se 80 závodníků.

ses.Janovská
14.6. proběhlo setkání cvičitelů všech složek, přítomno 28 cvičitelů
Výbor
Opětovně upozorňuje, že do prostor Sokolovny mají přístup pouze členové daného oddílu a je nutno udržovat
pořádek.
Souhlasí se zakoupením 1 airtracku + příslušenství do hodnoty 40.000,- kč, tento bude uzamčen v nářaďovně
Zápis do cvičení ve cvičebním roce 2019/2020 bude probíhat 2.9.2019 od 17-ti hodin v Sokolovně, zahájení
cvičení bude od 9.9.2019

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:, 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, setkání proběhlo za účasti 28 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

splněno

Úkol

Zodpovídá

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
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, čeká se na vyjádření
MČ
Provést revizi kol krasojízdy, označit ta, která budou navržena k
vyřazení

br.Gut
ses.Zahrádková
ses.Janovská
výbor

4) Schůzi ukončil starosta br.Gut

Další schůze výboru se koná v pondělí 2. 9. 2019 od 18:15 hodin
Zapsala: Janovská

Termín
splnění
30.6.2019
30.6.2019

Stav
trvá
trvá

31.8.2019

trvá

br.Gut
br.Zatloukal
br.Gut

3.6.2019

trvá

15.6.2019

trvá

výbor

31.10.2019

