Z á p i s č. 7/2021
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 26. 4. 2021
Přítomni: Gut, Zatloukal, Zahrádková, Janovská, Dvořáková, Fuchs, Jančíková
Omluveni:
Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Různé
4) Závěr
1) Schůzi zahájil starosta br. Gut

2) KONTROLA ÚKOLŮ + ÚKOLY NOVÉ
Úkol
Inventura- zbývá dodělat inventuru oddílů: závodní
odbíjená, Ř13, Pampelišky, rekreační odbíjená.
Obeslání oddílů, které nemají inventuru
Inventura se překládá na únor 2021.
Revize klíčů od Sokolovny. První kolo bude provedeno
formou mailového dotazníku.
Zkontaktovat ÚMČ OŽP ohledně prořezu stříbrného smrku
vedle Sokolovny
Urgence zprávy o činnosti všestrannosti

Zodpovídá
br. Zatloukal

Termín splnění Stav
30.5.2019
trvá, částečně
splněno

ses. Janovská

Únor 2021

trvá

br. Gut

Říjen 2020

trvá

ses. Janovská

28.2.2021

trvá

Obměna fotografií na stěně v šatně

ses. Jančíková

28.2.2021

trvá

Zřízení datové schránky

br. Zatloukal

Květen 2021

trvá

Zajistit dokončení účetní uzávěrky s panem Šikem

ses. Zahrádková

22. 3. 2021

trvá

3) Různé

4)

•

Sestra Petra Kopecká navrhuje zřídit nové oddíly pro cvičení dětí. Výbor předběžně souhlasí. Do příští schůze
navrhne typy nových cvičení, termíny, spolupracující trenéry apod. Následně budou řešeny výše příspěvků a
další detaily cvičení.

•

Bylo zjištěno, že nám FÚ vystavil úrok z prodlení za včasné neproplacení srážkové daně. Ses. Zahrádková
bude kontaktovat pracovnici FÚ, zjistí chybějící informace a poté bude dále řešeno z naší účetní firmou.

•

DDM Helceletova požádal o pronájem hodin v Sokolovně - oddíl Mažoretky, každé pondělí 14:30-16:30.
Výbor souhlasí.

•

Br. Zatloukal a br. Fuchs byly 6.4. proškoleni od firmy Perspekta ohledně hlavních zásad požární bezpečnosti.

•

Byla odsouhlasena a podepsána smlouva na pronájem volejbalových kurtů pro oddíle Volejbal-muži.

•

Byl dohodnut úklid v období příměstských táborů.

Závěr
•

Schůzi ukončil starosta br. Gut

Další schůze výboru se bude konat v pondělí 10. 5. 2021 od 18:00 hodin

Zapsal: Zatloukal
Odsouhlasil:

