Z á p i s č. 12/2021
ze schůze výboru T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 30. 8. 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
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. 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
Obměna fotografií na stěně v šatně
Zřízení datové schránky, v řešení
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.
Sumář dokladů 1 – 6 do tabulky Pokladní kniha 2021
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
Zajistit umístění letáků nové cvičení P.Kopecká na FB a www
stránky
Zajistit opravu dispozičního práva u ČSOB

Zodpovídá
br. Zatloukal

Termín splnění Stav
30.5.2019
trvá, částečně
splněno
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ses. Zahrádková

30.6.2021
24. 5. 2021
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trvá

Fuchs, Janovská
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Gut, Zatloukal,
Zahrádková

30.6.2021

nový

3) Různé
●
●
●
●
●

4)

Odeslána žádost o jednání ohledně odprodeje pozemků kolem Sokolovny na MMB (pan Čuma). Termín
jednání bude 15.9.2021.
Výbor souhlasí s pronájmem Sokolovny paní Lebánkové, ve dne 11.12.2021 za podmínek stanovených
v předchozích zápisech.
Výbor stanovil upravenou výši nájmu spolku Duras (šachy) a Sportíkova akademie (pan Branč).
Spolek Duras obdrží 1 další klíč pro vstup do Sokolovny (celkem tedy bude mít 3 klíče).
Výbor projednal „proticovidová“ opatření pro novou cvičební sezónu a přijal toto opatření:
o Trenéři převezmou při zahájení sezóny od každého cvičence staršího 6 let Čestné prohlášení o
bezinfekčnosti včetně vlastního prohlášení trenérů
o Prohlášení budou poté předána výboru a archivována pro případnou kontrolu z KHS –
nejpozdější termín předání prohlášení 30.9.2021
o O použití roušek v oddíle Rodiče s dětmi rozhodují cvičitelé

Závěr
●

Schůzi ukončil starosta br. Gut

Další schůze výboru se bude konat v pondělí 13. 9. 2021 od 18:00 hodin

Zapsal: Zatloukal
Odsouhlasil:

