Z á p i s č. 9/2021
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 24. 5. 2021
Přítomni: Gut, Zahrádková, Janovská, Dvořáková, Fuchs, Zatloukal
Omluveni: Jančíková
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.
Proběhla schůzka, br. Kučera dodá návrh jištění
Inventura- zbývá dodělat inventuru oddílů: závodní odbíjená,
Ř13, Pampelišky, rekreační odbíjená.
Obeslání oddílů, které nemají inventuru
Inventura se překládá na únor 2021.
Zjistit možnost a cenu kovového ohrazení kotle. Započato
s výrobou ohrazení topení v přísálí
Revize klíčů od Sokolovny. První kolo bude provedeno
formou mailového dotazníku. Na základě složitého
dohledávání podán návrh na výměnu všech vložek a klíčů.
Ověřit počet vložek, hierarchie, počet klíčů, br. Gut zajistí
následně cenovou nabídku
Zkontaktovat ÚMČ OŽP ohledně prořezu stříbrného smrku
vedle Sokolovny
Urgence zprávy o činnosti všestrannosti - opětovně nedodal
oddíl žáků a žákyň, bude zohledněno ve fungování oddílů
Obměna fotografií na stěně v šatně
Zjistit cenu pronájmu kurtů na volejbal v TJ Komín, splněno,
podepsána smlouva, odeslána žádost na změnu fakturace. P.
Kovář informoval o znovuotevření kurtů v běžném provozu.
Poslední domluva Výboru – částka za pronájem bude
proplacena dle smlouvy v plné výši.
Zřízení datové schránky, v řešení
Sestra Petra Kopecká zaslala návrhy nových oddílů pro děti.
Zbývá dořešit spolupracující trenéry a ekonomiku oddílů:
platba účastníků (výše, způsob), odměna trenéra, pojištění,
zajistit propagaci
Byl dohodnut úklid v období příměstských táborů.
Informovat paní uklízečku, bude provedeno 2x týdně

Zodpovídá
br. Gut
br. Kučera

Termín splnění Stav
Červen 2020

br. Zatloukal

30.5.2019

trvá, částečně
splněno

br. Zatloukal

30.5.2020

trvá

ses. Janovská,
br. Fuchs

24.5.2021

trvá

br. Gut

Říjen 2020

trvá

ses. Janovská

28.2.2021

trvá

ses. Jančíková
br. Zatloukal

28.2.2021
Březen 2021

trvá
Splněno
částečně

br. Zatloukal
Ses. Kopecká

Květen 2021
24.5.2021

trvá
trvá

Br. Fuchs

24.5.2021

nový

Sokol Brno I. Vrátil poslední splátku půjčky. Ses Zahrádková
provede kontrolu uhrazení úroků. Zároveň br. Vlk požádal o
stanovisko k možné půjčce cca 1,5 mil na období cca 1 rok.
Výbor předběžně souhlasí, nutno dohodnout detaily půjčky.
Výbor odsouhlasil návrh odprodeje pozemků pro příjezd
k RD Štefanovi v lokalitě Prumperk. Navržené podmínky
budou Štefanům sděleny a zkonzultovány.
Dne 24.5. proběhlo opětovné jednání s manželi
Štefanovými. V globále souhlasí s návrhem odprodeje. Bude
s pokračovat přípravou smlouvy.
Výbor vyzývá trenéry dětských oddílů k opětovnému
zahájení činnosti ve venkovním prostředí dle aktuálních
podmínek MZČR. K dispozici je např. hřiště Prumperk. Ve
vnitřních prostorách lze cvičit ve dvou. Ses Janovská bude
informovat odpovědné trenéry
Zajistit dokončení účetní uzávěrky s panem Šikem, účetní
firma nekomunikuje, výbor odsouhlasil změnu účetního,
navrženo, aby zpracovávala ses. Zahrádková, do příště dodá
podmínky, za kterých je schopna účetnictví vést
Zaslání pozvánky cvičitelům na setkání cvičitelů, 25.6.2021

Ses Zahrádková

24.5.2021

Br. Gut

15.5.2021

Ses. Janovská

nový

nový

ses. Zahrádková

24. 5. 2021

nový

Br. Zatloukal

30. 5. 2021

nový

3) Různé
Výbor se předběžně dohodl na způsobu kompenzace za omezený rozsah cvičebních hodin způsobeném COVID
situace během letošního cvičebního roku. Způsob kompenzace bude následující:
●
●

4)

Oddílový příspěvek na příští rok bude snížen o 50% u dětských oddílů
Oddílový příspěvek na příští rok bude snížen o 30% u dospělých oddílů

Závěr
●

Schůzi ukončil starosta br. Gut

Další schůze výboru se bude konat v pondělí 7. 6. 2021 od 18:00 hodin

Zapsal: Zatloukal
Odsouhlasil:

