Z á p i s č. 3/2019
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 18.2.2019
Přítomni: Růžička, Bartoněk, Gutová, Mlýnková, Janovská, Dvořáková, Gut, Fuchs
Zahrádková
Zatloukal
Omluveni: Žáková, Hamala
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Příprava valné hromady
4) Různé
5) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br. Růžička
2) a)
b)
c)
d)

aktualizace školení PO – br. Růžička
urgovat instalaci lezecké sítě – br. Gut + Růžička
zajistit nabídku odprodeje 12 ks vyřazených světel – br. Hamala
zajistit nabídku na vybavení sprch – br. Hamala

3) Na schůzi výboru se dostavili ses.Irena Zahrádková a Petr Zatloukal, kandidáti na členy nového výboru jednoty.
Bylo diskutováno o složení nového výboru, o rozdělení funkcí. Je nutná mimořádná schůzka k dalšímu projednání,
aby bylo možno předložit na valné hromadě spolu s programem (vizí) do dalších let.
Výbor jednoty schvaluje klíč pro počty delegátů na valnou hromadu – 1:7, jednota má 200 dospělých členů, počet
delegátů je33. Předpokládaný počet členů nového výboru je 7.
4)

br.Růžička – připravuje podklady pro avizovanou tematickou kontrolu HZS – požární ochrana, která proběhne
27.února 2019
- obdrželi jsme žádost pana Miroslava Hurty ze ŠK Lokomotiva Brno o možnost pořádat v sokolovně
šachový turnaj v termínu 25.8.-1.9. nebo 31.8.-7.9.
Je nutné osobní jednání k projednání podmínek – příprava a úklid sálu, likvidace odpadu, případné
využití Pekla, výše nájmu. Nutno zajistit garanta.
ses.Mlýnková - odebrala na župě členské známky pro rok 2019
- zpracovala dle návrhu br.Guta žádost o grant na podporu projektů veřejně přístupných sportovních
akcí – sportovní odpoledne pro předškolní děti a žactvo, zašle na župu
- 6.března se koná volební schůze náčelníků a náčelnic jednot župy
- rozeslala cvičitelům pozvánku na oblastní sraz cvičitelek ženských složek
- z ČOS odpověděli na náš dotaz, týkající se kvalifikace trenéra br.Štrofa – může být evidovaným
trenérem florbalu žáků (všestrannost), i když má licenci trenéra fotbalu
- je dokončena evidence majetku jednoty (sokolská všestrannost a ostatní zařízení sokolovny),
zbývá provést evidenci oddílů rekreační odbíjená, odbíjená, Pampelišky, Ř 13 a krasojízda.
br.Gut – prověřil zadání grantu JMK na zkvalitnění sportovního prostředí
br.Růžička - budeme žádat o grant z okruhu A, zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce
historických sokoloven
- připomíná provedení registrace sportovních oddílů – na župu do 20.února
br.Fuchs – je poškozený přehrávač ve velkém sále, výbor schvaluje opravu ve výši cca 1 500,- Kč

5) Schůzi ukončil jednatel br.Bartoněk.
Další schůze výboru se koná v pondělí 4.března 2019 od 18 hodin
Zapsala: Mlýnková
Zápisy ze schůzí výboru T.J. a další informace lze nalézt na www.sokolreckovice.cz

