jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 4.2.2014

Zúčastnění: Tomáš Holčík, Petr Klinkovský , Radovan Václavek, Jaromír Schneider, Marcela Sousedíková, Andreas
Strohbach, Adam Závada, Jakub Graubner
Omluveni: Marie Pašková, Eliška Galíková, Petra Sionová
Neomluveni:
Hosté:
Splněné úkoly:
1) Všem vedoucím oddílů bude zasláno hospodaření jejich oddílu. Rada schvaluje uhrazení doplatku, vyplývajícího
z tohoto hospodaření, nejpozději do konce ledna 2014
Většina oddílů vyrovnala svá hospodaření, některé oddíly doplatily část doplatku a byl s nimi domluven termín
úplného vyrovnání.
2) Pozvánky na VČS do 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)
Pozvánka je vyvěšena na nástěnce, internetových stránkách a je rozeslána všem členům nezařazeným v žádném
z oddílů.
3) Vedoucí oddílů nahlásí do 4.2.2014, případné návrhy na změny zastoupení jejich oddílu v radě jednoty
Nebyly nahlášeny žádné návrhy na změny.
4) 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.
Inventura byla provedena v termínu. Rada děkuje za spolupráci všem oddílům.
Dlouhodobé úkoly:
5) 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:
6) Výroční členské schůze, dne 9.2.2014 začátek ve 14.30 hod.
 Rada připomíná všem vedoucím oddílů, aby opětovně zopakovali pozvánku na VČS všem členům oddílu
 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.
Zprávu nezaslaly tyto oddíly : rekreační aerobik, badminton II., florbal mladší žáci, florbal muži,
sportovní aerobik GASI Team, volejbal muži, sportovní oddíl, Tančírna, cvičení na gymnastických
míčích, zumba + ladystyling, Rytmus Zlín. Rada ukládá vedoucím oddílů, aby zaslali zprávu nejpozději
do pátku 7.2.2014
 Rada jednoty se sejde k přípravě VČS 9.2.2014 ve 13.30 hod. (příprava sálu). Vzhledem k tomu, že stolní
tenisté končí turnaj v sále ve 13.00 hod., rada žádá členy stolního tenisu o pomoc při chystání stolů.
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Rada připravila program VČS
Na VČS budou voleni delegáti na župní sjezd, který se uskuteční 29.3.2014 v Polešovicích. Rada
navrhuje tyto delegáty: Andrease Strohbacha, Radovana Václavka, Petra Klinkovského, Tomáše Holčíka
a Adama Závadu. Jako náhradníky Marii Paškovou, Petru Sionovou a Elišku Galíkovou. Z funkce starosty
jednoty se župního sjezdu zúčastní Jaromír Schneider a z funkce člena předsednictva župy Marcela
Sousedíková.
7) Rada odsouhlasuje výběr členských příspěvků na rok 2014 do 31.3.2014.
8) Na návrh Andrease Strohbacha, který by se nemohl účastnit organizace plaveckých závodů v původním
navrženém termínu 26.4.2014, rada odsouhlasuje přesunutí termínu těchto závodů na 12.4.2014.
9) V pondělí 3.2.2014 se konalo poslední rozloučení s bratrem Josefem Krupíkem, starostou jednoty Orla v Kašavě.
Oddíly
10) V sobotu 1.9.2014 se ve Zlíně na Střední průmyslové škole konalo další kolo Orelské florbalové ligy. Dopoledne hráli
muži, odpoledne až do půl osmé večer mezi sebou soupeřili starší žáci. Děkujeme za reprezentaci našim oddílům
florbalu, ale také především za dobrou organizaci turnaje.
Nejbližší akce
Od 1.2. je vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Naše rodina“. Výtvory dětí můžete doručit na jednotu Zlín nejpozději do
8.4.2014 nebo přímo do kanceláře župy Velehradské do 18.4.2014. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Orelském dni –
župní akademii 1.5.2014 ve Zlíně.
9.2.2014
10.2.2014
15.2.2014
15.2.2014

Běžecké lyžování Drnovice – Ploština (župní, ústřední) – přesunuto na 2.3.2014
Župní rada a předsednictvo
Fotbal ml. a st. žáci Vnorovy (ústřední)
Orelský slavíček Domanín

2.3.2014
15.2.2014
15.2.2014
22.2.2014
1.3.2014
10.3.2014
15.3.2014
15.3.2014

Běžecké lyžování Drnovice – Ploština (župní, ústřední)
Fotbalový turnaj mladší a starší žáci Vnorovy (ústřední)
Orelský slavíček Domanín
Jeden den pro sebe
Sjezdové lyžování Újezd
Župní rada a předsednictvo
Zlatá réva Kunovice
Fotbal dorost, příprave FICEP (ústřední)

(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)
11) 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.
12) 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 4.3.2014 v 17.15 hod. na Orlovně
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