Z á p i s č. 4/2021
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 8. 3. 2021
Přítomni: Gut, Zatloukal, Zahrádková, Janovská, Dvořáková, 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
Urgovat instalaci lezecké sítě, předpoklad montáže v řádu
týdnů. Odeslána poptávka firmě Pikhart. Bylo rozhodnuto,
že síť bude umístěna ve třetím poli od vstupu.
Lezecká síť byla instalována v tělocvičném sálu. Zbývá
dohodnout s bratrem Kučerou instalaci lezeckého úvazku.
Inventura- zbývá dodělat inventuru oddílů: závodní
odbíjená, Ř13, Pampelišky, rekreační odbíjená.
Obeslání oddílů, které nemají inventuru
Inventura se překládá na únor 2021.
br. Zatloukal bude v 1. pololetí 2020 absolvovat školení
požární bezpečnosti. Termín je domluven na začátek dubna
2021.
Zjistit možnost a cenu kovového ohrazení kotle.

Zodpovídá
br. Gut
br. Kučera

Termín splnění Stav
Červen 2020
splněno

br. Zatloukal

30.5.2019

trvá, částečně
splněno

br. Zatloukal

30.6.2020

trvá

br. Zatloukal

30.5.2020

trvá

Zajistit vývěsní tabuli vedle vstupních dveří. Je objednána.
Bude umístěna na zdi.
Revize klíčů od Sokolovny. První kolo bude provedeno
formou mailového dotazníku.
Zkontaktovat ÚMČ OŽP ohledně prořezu stříbrného smrku
vedle Sokolovny
Hlášení o činnosti + vzdělavatelský výkaz

br. Fuchs

Leden 2021

splněno

ses. Janovská

Únor 2021

trvá

br. Gut

Říjen 2020

trvá

ses. Jančíková

Leden 2021

splněno

Urgence zprávy o činnosti všestrannosti

ses. Janovská

28.2.2021

trvá

Obměna fotografií na stěně v šatně

ses. Jančíková

28.2.2021

trvá

Zjistit cenu pronájmu kurtů na volejbal v TJ Komín

br. Zatloukal

Březen 2021

trvá

Zřízení datové schránky

br. Zatloukal

Červen 2021

nový

Zajistit dokončení účetní uzávěrky s panem Šikem

ses. Zahrádková

22. 3. 2021

nový

3) Různé
•

Výbor odsouhlasil konání letního
Termín je 26. - 30.července 2021.

příměstského

tábora.

Vedoucí

akce

je

ses.

Zahrádková.

4)

•

Výbor souhlasí s pronájmem sokolovny pro uspořádání příměstského tábora, který bude organizovat „klubík
Medlánci, v termínech 9. - 13. srpna a 16. - 20. srpna 2021. Nájemné 7.000,- Kč za týden.

•

Výbor se dohodl, že příští týden se uskuteční mimořádnou schůzi na téma „Prumperk“.

Závěr
•

Schůzi ukončil starosta br. Gut

Další schůze výboru se bude konat v pondělí 22. 3. 2021 od 18:00 hodin

Zapsal: Zatloukal
Odsouhlasil:

