Z á p i s č. 1/2020
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 13.1.2020

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

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, předpoklad montáže v řádu týdnů br.Gut
br.Kučera
Soupis revizí v Sokolovně

br.Gut
br.Růžička

Inventura- zbývá dodělat inventuru oddílů: závodní odbíjená, br.Zatloukal
Ř13, Pampelišky, rekreační odbíjená.
Obeslání oddílů, které nemají inventuru
Inventura majetková – spočítat stoly, židle, ubrusy, spočítat
ses.Zahrádková
sklenice, udělat návrh na dokoupení nových sklenic, majetková ses.Janovská
invenrura bude dodělána po skončení společenských akcí
br. Zatloukal bude v 1. Pololetí 2020 absolvovat školení požární br.Zatloukal
bezpečnosti
VH 14.11.2019 odhlasila prodej pozemku Družstevní (viz. zápis br.Gut
z mimořádné VH) , podklady pro zaslání ČOS předány starostovi br. Zatloukal
župy Vaníčkovy br. Růžičkovi
Zjištění podmínek a možností nechat ušít 1 ks pánského
ses.Zahrádko
sokolského kroje, vybrán druh a barva látky, odsouhlaseno ušití vá
kroje p. Baršovou plus nákup hotové košile a čapky
Provést kontrolu zapsaných a platících členů všech oddílů,
ses.Janovská
namátkovou kontrolou ve všech oddílech naší jednoty
br. Zatloukal
Zřízení archívu T.J. Sokol Brno-Řečkovice
výbor

Termín
splnění
Duben 2020

Stav

30.5.2019
Upřesnit
termínově
30.5.2019

Trvá – provedeno
částečně

31.3.2020

Trvá, částečně
splněno

30.6.2020

trvá

trvá

Trvá, částečně
splněno

splněno

2020

trvá

31.1.2020

trvá

1.čtvrtletí
2020
31.1.2020

trvá

Výborem odsouhlasený a zakoupený PC (notebook) pro
br.Zatloukal
potřeby výboru předán do správy člence výboru a hospodářce
TJ Sokola Řečkovice ses. Zahrádkové
Oprava protékajícího WC na galerce
br. Fuchs

31.12.019

splněno

Oslovit cvičitele ohledně nápadů na využití grantů župy

31.1.2020

Výbor odsouhlasil dopracování dokumentace „Zdolávání
br.Zatloukal
požárů“ dle nabídky, cena 6 000,- kč, bude v průběhu týdne do
20.12.2019,dokumentace byla 18.12.2019 odevzdána na HZS,
čekáme na stanovisko HZS – pohlídá br. Zatloukal

ses.Janovská
ses.Zahrádková

31.1.2020

trvá

Náměty na oslavy 120 let výročí TJ Sokol Řečkovice

výbor

27.1.2020

Statistika – výkazy ČOS

ses.Janovská
ses.Zahrádková
ses.Jančíková

31.1.2020

Výkaz vzdělavatelské činnosti

31.1.2020

3)
výbor
projednal možnost pronájmu prostor pro Vaníčkovu župu, v současné době volné prostory k tomuto účelu
nemáme

4) Schůzi ukončil starosta br.Gut

Další schůze výboru se koná v pondělí 27.1. 2020 od 18:15 hodin
Zapsala: Janovská

