Z á p i s č. 2/2020
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 27.1.2020

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

Termín
splnění
Duben 2020

Stav

30.5.2019
Upřesnit
termínově
30.5.2019

Trvá – provedeno
částečně

31.3.2020

Trvá, částečně
splněno

br. Zatloukal bude v 1. Pololetí 2020 absolvovat školení požární br.Zatloukal
bezpečnosti
VH 14.11.2019 odsouhlasila prodej pozemku Družstevní (viz. br.Gut
zápis z mimořádné VH) , podklady pro zaslání ČOS předány
br. Zatloukal
starostovi župy Vaníčkovy br. Růžičkovi; dál sledovat
Zjištění podmínek a možností nechat ušít 1 ks pánského
ses.Zahrádková
sokolského kroje, vybrán druh a barva látky, odsouhlaseno ušití
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 požádá Věrnou Výbor + Věrná
gardu o výpomoc.
garda
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.
Z HZS již došlo souhlasné stanovisko – dokumentace je
schválena.

30.6.2020

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

31.1.2020

Trvá

Oslovit cvičitele ohledně nápadů na využití grantů župy

31.1.2020

Trvá

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
inventura bude dodělána po skončení společenských akcí

ses.Janovská

trvá

Trvá, částečně
splněno

splněno

2020

trvá

31.1.2020

Odloženo na
neurčito
Trvá

1.čtvrtletí
2020
31.1.2020

Splněno

ses.Zahrádková
Náměty na oslavy 120 let výročí TJ Sokol Sečkovice; zatím návrh výbor
od ses. Janovské uspořádat otevřené hodiny do cvičení
dětských oddílů + výstava na galerii + večerní slavnost
Statistika – výkazy ČOS
ses.Janovská
ses.Zahrádková
Výkaz vzdělavatelské činnosti
ses.Jančíková
Kontrola plateb nájmů a pronájmů září-prosinec 2019
br. Gut,
ses. Zahrádková

3)

27.1.2020

Trvá

31.1.2020

Trvá

31.1.2020
15.2.2020

Trvá
Nový

Různé
Výbor projednal možnost pronájmu prostor pro skauty ve dne 21.3. (cca 14:00-19:00), za účelem divadelních
představení. Potřebovat budou koberce a židle. Výbor schválil. Cena za pronájem je 2500,- Kč. Skauti dají
vědět, zda za navržených podmínek akci uskuteční.
Sokolské bruslení na Ořešíně proběhlo 25.2.2020. Zúčastnilo se 30 členů jednoty.
Pronájem sokolovny na společenské a jiné akce bude realizován vždy až po osobní domluvě mezi Výborem a
zástupcem organizace dané akce a po podpisu smlouvy o dočasném pronájmu sálu.

4) Schůzi ukončil starosta br.Gut

Další schůze výboru se koná v pondělí 10.2. 2020 od 18:15 hodin
Zapsal: Zatloukal, Janovská

