Z á p i s č. 7/2020
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 20.4.2020

Přítomni: Gut, Zatloukal, Dvořáková, Zahrádková, Janovská, Fuchs, Jančíková
Omluveni:
Schůze byla realizována formou Skype video konference.
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; revidovat termíny a rozsah kontrol; br. Gut
zaměřit se na blížící se revize PO – revize PO byla provedena. 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
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.
Náměty na oslavy 120 let výročí TJ Sokol Řečkovice; zatím
výbor
návrh od ses. Janovské uspořádat otevřené hodiny do cvičení
dětských oddílů + výstava na galerii + večerní slavnost
Výbor vyzývá cvičitele k absolvování kurzů/seminářů pro
cvičitelé
obnovení cvičitelských průkazů. Náklady budou hrazeny
ses. Janovská
jednotou. Průběžně se řeší s jednotlivými cvičiteli.
Organizace setkání cvičitelů – 19.6. v 18:00
ses. Janovská
br. Zatloukal
Organizace závěrečných závodů na ukončení sezony; 22.6.2020 ses. Janovská
od 17:00
ses. Zahrádková
Rozeslání pozvánek na Valnou hromadu
br. Gut
br. Zatloukal

Termín
Stav
splnění
Červen 2020 trvá

30.5.2019
Upřesnit
termínově
30.5.2019

trvá – provedeno
částečně

31.3.2020

splněno

30.6.2020

trvá

2020

trvá

31.1.2020

odloženo na
neurčito
trvá

2.čtvrtletí
2020

trvá, částečně
splněno

31.3.2020

odloženo na
neurčito

Průběžně

odloženo na
neurčito

1. pololetí
2020
1. pololetí
2020
15.3.2020

odloženo na
neurčito
odloženo na
neurčito
odloženo na
neurčito

Sledovat a aktualizovat cvičitelské průkazy a jejich dobu
prodloužení licence
Zjistit možnost a cenu kovového ohrazení kotle

ses. Janovská

Průběžně

trvá

br. Zatloukal

30.5.2020

trvá

Navrhnout řešení pro zapojení pohybových čidel ke světlům
na WC
Vyřešit osvětlení šatny, schodiště a náčiní

br. Fuchs

30.5.2020

Splněno

br. Fuchs

30.5.2020

trvá

Zaslat upozornění vedoucím oddílů ohledně plánované
kontroly registrovaných členů

br. Gut

30.3.2020

odloženo na
neurčito

Zjištění cen hygienických vysoušečů rukou na toalety

br. Fuchs

30.4.2020

Splněno

3)

Různé
▪ Dne 15.4.2020 byla v přítomnosti notáře podepsána s firmou GALANT s.r.o. odsouhlasená kupní smlouva o
prodeji pozemků pod bazénem na Družstevní.
▪ Výbor schválil nákup hygienických vysoušečů rukou na toalety umístěné u šaten. Bratr Gut připraví poptávku
na realizaci montáže hygienických vysoušečů u odborných firem.
▪ Probíhá jednání s manželi Štefanovými o finálním znění Smlouvy o postoupení práv a povinností ze stavebního
povolení a zřízení práva stavby a finálním obsahu projektové dokumentace týkající se příjezdové komunikace k
jejich stavbě. Část této komunikace bude vést po pozemcích Sokol Řečkovice v lokalitě Prumperk.

Výbor vyzývá / žádá trenéry dětských oddílů, aby udržovali alespoň občasný kontakt se svými členy, např. formou
zaslání motivačních mailů, námětů na "domácí" cvičení apod.

4)

Závěr
▪ Schůzi ukončil starosta br. Gut

Další schůze výboru formou video konference se koná v pondělí 4. 5. 2020 od 18:00 hodin
Zapsal: Zatloukal

