Z á p i s č. 13/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 2.9.2019
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

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

Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Různé
4) Závěr
1)Schůzi zahájil starosta br.Gut

2) 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

br.Zatloukal

Termín
splnění
Květen
2019
30.5.2019
Upřesnit
termínově
30.5.2019

Stav
trvá
Trvá –
provedeno
částečně
trvá

ses.Zahrádková 30.5.2019
trvá
ses.Janovská
Určení požárního preventisty z řad výboru nebo cvičitelů
br.Zatloukal
30.9.2019
trvá
Noc Sokoloven – účast naší jednoty v daném termínu (28.9.2019), ses.Zahrádková 28.9.2019
trvá
propagace a přípravy jsou v běhu
ses.Janovská
Rozhodnout o výši příspěvku ses.Zahrádkové Zdeně na účast na
ses.Zahráková
30.9.2019
trvá
16.světové gymnaestrádě v Dornbirnu , Rakousko 7.-14.7.2019–
Irena
reprezentace naší jednoty.
ses.Zahrádková Zdena doloží účetní doklad, bude dořešeno po
skončení akce. Předloženo potvrzení od ses.Zahrádkové Zdeny,
potřeba dořešit daňový doklad
Šachový oddíl Duras souhlasí s podmínkami ročního pronájmu
br.Gut
3.6.2019
splněno
prostor galerky, je třeba připravit smlouvu
br.Zatloukal
Projednání žádosti MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o pronájem br.Gut
15.6.2019
splněno
tělocvičny pro cvičení seniorek.
Předán klíč od Sokolovny p. Pokorné (oddíl ÚMČ Senioři).
Provést revizi kol krasojízdy, označit ta, která budou navržena k
ses.Janovská
31.10.2019 trvá
vyřazení
Podat rozvahu čerpání přislíbené dotace na zajištění světového
br. Gut
16.9.2019
poháru, br.Gut bude kontaktovat br. Maška
br.Mašek
Výbor projednal nabídku na prodej pozemku na ulici Družstevní,
výbor
16.9.2019
výbor na příští schůzi rozhodne o dalším pokračování
Zjištění podmínek a možností nechat ušít 1 ks pánského
ses.Zahrádková 30.9.2019
sokolského kroje
Zjistit, zda je limitována výše příjmů VHČ
ses.Zahrádková 16.9.2019
Výbor projednal žádost ZŠ Eduard, souhlasí s pronájmem na školní br.Gut
16.9.2019
rok 2019/2020 za sníženou výši nájmu 400,-kč/hod, br. Gut zajistí
smlouvu + předání klíčů
Zajištění koupě a výměny nového velkého zrcadla v šatně
Sokolovny

br.Fuchs

30.10.2019

3)
br.Trnka
Prázdninová úhrada kurtů pro oddíl volejbalu, požadavek 6000,-kč, schváleno 4000,- kč

br.Gut
Poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu Vavřineckých hodů, především Ř13

ses.Janovská
Temín Mikulášské besídky bude neděle 8.12.2019
Žádá o zakoupení nové rychlovarné konvice místo nefunkční staré – výbor souhlasí
Převzala zálohu na akci Noc Sokoloven od ses.Dvořákové ve výši 5000,- kč

Výbor
Opětovně upozorňuje, že do prostor Sokolovny mají přístup pouze členové daného oddílu a je nutno udržovat
pořádek.

4) Schůzi ukončil starosta br.Gut

Další schůze výboru se koná v pondělí 16. 9. 2019 od 18:15 hodin
Zapsala: Janovská

