Z á p i s č. 3/2020
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 10.2.2020

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

Urgovat instalaci lezecké sítě, předpoklad montáže v řádu
týdnů

br.Gut
br.Kučera

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
br.Zatloukal
požární bezpečnosti
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. Ses. Janovská požádala br. Bartoňka. Další garda
pomocníky si sežene.
Oprava protékajícího WC na galerce
br. Fuchs

30.6.2020

trvá

2020

trvá

31.1.2020

Odloženo na
neurčito
Trvá

31.1.2020

Splněno

Oslovit cvičitele ohledně nápadů na využití grantů župy.

31.1.2020

Splněno

27.1.2020

Trvá

15.2.2020

Trvá

24.2.2020
15.2.2020

Trvá
Splněno

24.2.2020

Nový

Soupis revizí v Sokolovně; revidovat termíny a rozsah kontrol; br.Gut
zaměřit se na blížící se revize PO
br.Zatloukal
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
ses.Zahrádková
výbor

Náměty na oslavy 120 let výročí TJ Sokol Sečkovice; zatím
návrh 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,
Splněno – všechny faktury proplaceny.
ses. Zahrádková
Oprava podlahy v peklem za barem
Br. Fuchs
VH 14.11.2019 odsouhlasila prodej pozemku Družstevní (viz.
zápis z mimořádné VH) , podklady pro zaslání ČOS předány

br.Gut
br. Zatloukal

1.čtvrtletí
2020

trvá

Trvá, částečně
splněno

splněno

starostovi župy Vaníčkovy br. Růžičkovi; dál sledovat
Výbor vyzývá cvičitele k absolvování kurzů/seminářů pro
obnovení cvičitelských průkazů. Náklady budou hrazeny
jednotou.
Organizace setkání cvičitelů – 19.6. v 18:00

Cvičitelé
Ses. Janovská

Ses. Janovská
br. Zatloukal
Organizace závěrečných závodů na ukončení sezony; 22.6.2020 Ses. Janovská
od 17:00
Ses.Zahrádková

3)

Průběžně

Nový

1. pololetí
2020
1. pololetí
2020

Nový
Nový

Různé
▪ Výbor projednal
▪ Ples 8.2.2020 a dětský karneval 9.2.2020. Výbor vyslovuje pochvalu všem organizátorům a pořadatelům této
víkendové akce.
▪ Ondřej Štand / Spolek pro zdravé Řečkovice – požádal o zapůjčení prostor na uspořádání přednášky ohledně
urbanistických plánů Řečkovic. Výbor po debatě nedoporučil konání (proti:2, zdržel se:4, pro:0).

4)

Závěr
▪ Schůzi ukončil starosta br.Gut

Další schůze výboru se koná v pondělí 24.2. 2020 od 18:15 hodin
Zapsal: Zatloukal, Janovská

