jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 7.1.2014

Zúčastnění: Tomáš Holčík, Petr Klinkovský , Marie Pašková, Radovan Václavek, Jaromír Schneider, Marcela
Sousedíková, Andreas Strohbach, Adam Závada
Omluveni: Eliška Galíková, Petra Sionová
Neomluveni: Jakub Graubner
Hosté:
Dlouhodobé úkoly:
1) Zjištění stavu vymáhání dlužné částky po bývalém nájemci prodejny potápěčských potřeb (p. Musil) - je vydáno
soudní rozhodnutí – podklady předány starostovi jednoty. Po právní stránce je vše vyřešeno až do exekučního
výměru, který činí cca 200 000 Kč. Starosta jednoty navrhuje jako řešení odkoupení pohledávky- bylo zjištěno, že
prodej pohledávky v tomto případ, kdy se jedná o těžko vymahatelnou pohledávku a pan Musil dluží více lidem,
nemá význam. S penězi nemůžeme počítat.
Vymáhání pokračuje, exekutor se tímto případem bude zabývat dál.
Žádná změna, nedobytná pohledávka, pokračuje
Rada uvažuje o odpisu. Pověřuje Jaromíra Schneidera o poslední pokus kontaktování exekutora.
Nové úkoly:
2) Všem vedoucím oddílů bude zasláno hospodaření jejich oddílu. Rada schvaluje uhrazení doplatku, vyplývajícího
z tohoto hospodaření, nejpozději do konce ledna 2014
3) Rada odsouhlasuje vzhledem k velkému pohybu osob na orlovně, výměnu zámku u hlavních vchodových dveří.
Nový zámek nebude mít volně kopírovatelný klíč. Klíč bude zapůjčen pouze na konkrétní jméno odpovědného
vedoucího a oproti podpisu provozního řádu a podmínek užívání orlovny.
Návrh, místo zámku čip. Budou zváženy obě možnosti.
4) Výroční členské schůze, dne 9.2.2014 začátek ve 14.30 hod.
 Pozvánky na VČS do konce příštího týdne, tj. 19.1.2014 (vedoucí oddílu pozvou všechny své členy
osobně, pozvánka bude vyvěšena na nástěnce, na internetových stránkách, otištěna v životě farnosti,
rozeslána poštou členům nezařazeným v žádném oddíle)
 Vedoucí oddílů nahlásí do příští rady, tj. 4.2.2014, případné návrhy na změny zastoupení jejich oddílu
v radě jednoty
 Vedoucí oddílu připraví zprávu o činnosti jejich oddílu za rok 2013, kterou přečte na VČS. Tuto zprávu
rovněž zašle e-mailem nebo osobně předá Marcele Sousedíkové nejpozději do 31.1.2014.
 Rada jednoty se sejde k přípravě VČS 9.2.2014 ve 13.30 hod. (příprava sálu)
5) Rada odsouhlasuje připravit výroční zprávu 2013 Orla jednoty Zlín, formát A4, v průběhu následujících třech
měsíců.
6) Rada ukládá provést do 31.1.2014 inventuru za rok 2013. Inventuru bude provádět Marcela Sousedíková
společně s vedoucím oddílu. Vedoucí oddílu si přichystá věci k inventuře, bude kontaktovat Marcelu
Sousedíkovou a společně si domluví místo a čas inventury.
7) Br. Holčík vzpomněl na svého otce, Tomáše Holčíka, bývalého náčelník zlínské jednoty Orla. Za jeho vedení před
II. světovou válkou i po ní dosáhlo orelské hnutí ve Zlíně nejvýznamnějších výsledků v historii. Po únorovém
převratu v roce 1948 byl zatčen. Za vykonstruovanou velezradu byl odsouzen na pět let vězení v jáchymovských
uranových dolech. Od jeho návratu z vězení uplynulo na začátku ledna 60 let. (více budeme vzpomínat ve
zpravodaji jednoty 01/2014)
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Oddíly
8)
9)

V sobotu 28.12.2013 uspořádal oddíl stolního tenisu „Vánoční turnaj“. Všem, kteří se podíleli na jeho přípravě i
průběhu děkujeme.
V sobotu 4.1.2014 pořádal DFS Trnečka v kostele v Malenovicích vánoční pořad DFS Trnečka společně se Scholou
PMPK Jižní Svahy.Tento pořad byl věnován Tříkrálové sbírce. Dětem se podařilo pro Tříkrálovou sbírku vyzpívat a
vytancovat 1.633 Kč. Děkujeme.
Nejbližší akce

13.1.2014
18.1.2014
25.1.2014

Župní rada a předsednictvo
Župní Orelský ples v Pitíně
Ústřední ples v Ořechově u Brna

1.2.2014
9.2.2014
10.2.2014
15.2.2014
15.2.2014

Vyhlášení výtvarné soutěže
Běžecké lyžování Drnovice – Ploština (župní, ústřední)
Župní rada a předsednictvo
Fotbal ml. a st. žáci Vnorovy (ústřední)
Orelský slavíček Domanín

(Bližší informace, aktualizace, propozice a přihlášky pro ústřední akce na internetových stránkách Orla: http://www.orel.cz/,
pro župní akce na internetech stránkách župy Velehradské: http://www.orelvelehrad.estranky.cz/, pro akce jednoty na
internetových stránkách jednoty Zlín: http://orelzlin.webnode.cz/, v případě, že potřebné informace na žádné z internetových
stánkách nenaleznete, kontaktujte Marcelu Sousedíkovou)
10) Bude přeposílán e-mailem zpravodaj ústředí všem členům rady a veškeré důležité informace, které budou jednotě Orel
poskytnuty. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, budou k vyzvednutí v sekretariátu Orlovny.
11) Zápis bude k vyzvednutí v sekretariátu Orlovny, bude viset na nástěnce, bude posílán členům rady na jejich emailové
adresy.
Termín další rady Orla jednoty Zlín 4.2.2014 v 17.15 hod. na Orlovně
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