Z á p i s č. 15/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 30. 9.2019
Přítomni:
Hosté:

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

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

Termín
splnění
Květen 2019

Stav

30.5.2019
Upřesnit
termínově
30.5.2019

trvá

Inventura- zbývá dodělat inventuru oddílů: závodní odbíjená,
Ř13, Pampelišky, rekreační odbíjená.
Obeslání oddílů, které nemají inventuru
Inventura majetková – spočítat stoly, židle, ubrusy

br.Zatloukal

ses.Zahrádková
ses.Janovská

30.5.2019

Určení požárního preventisty z řad výboru nebo cvičitelů
Noc Sokoloven – účast naší jednoty v daném termínu
(28.9.2019), úspěšná akce, zúčastnilo se celkem 51 dětí a 83
dospělých, ses.Zahrádková a Janovská pošle článek do Řeči a
do Župního zpravodaje
Provést revizi kol krasojízdy, označit ta, která budou navržena
k vyřazení, 1 kolo vyřadit
Podat rozvahu čerpání přislíbené dotace na zajištění
světového poháru, br.Mašek Jakub zjistí možnosti na JMK,
dotaci zpracuje a předá k vyúčtování br.Mašek Jakub
Výbor projednal nabídku na prodej pozemku na ulici
Družstevní, výbor na příští schůzi rozhodne o dalším
pokračování.
Výbor na schůzi 16.9. projednal konečnou nabídku prodeje
pozemku Družstevní, ukládá svolat mimořádnou VH za účelem
projednání prodeje, předběžný termín VH 14.11.2019 od 18-ti
hodin
Zjištění podmínek a možností nechat ušít 1 ks pánského
sokolského kroje
Zajištění koupě a výměny nového velkého zrcadla v šatně
Sokolovny
Připravit aktuální seznam cvičitelů jako podklad pro případné
odměny cvičitelům

br.Zatloukal
ses.Zahrádko
vá
ses.Janovská

30.9.2019
28.9.2019

Trvá –
provedeno
částečně
Trvá,
částečně
splněno
Trvá,
částečně
splněno
trvá
splněno

ses.Janovská

31.10.2019

splněno

br. Gut
br.Mašek

16.9.2019

splněno

výbor

30.9.2019

trvá

ses.Zahrádko
vá
br.Fuchs

30.10.2019

trvá

30.10.2019

trvá

ses. Janovská
ses.Zahrádko-vá

30.9.2019

trvá

ses.Jančíková zažádala o výrobu 1 páru tanečních dámských
bot pro oddíl Ř13, výbor odsouhlasí po předložení
předběžného čerpání dotace na ÚMČ

výbor

14.10.2019

3)

ses.Jančíková
žádá o taneční soustředění pro oddíl Ř13 v termínu 23.-24.11.na Sokolovně, 23.11. od 10:00 do 22:00 hod,
24.11. od 10-ti do 17-ti hod – výbor souhlasí

4) Schůzi ukončil starosta br.Gut

Další schůze výboru se koná v pondělí 14. 10. 2019 od 18:15 hodin
Zapsala: Janovská

