jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 1.4.2014

Zúčastnění: Tomáš Holčík, Petr Klinkovský, Jaromír Schneider, Marcela Sousedíková, Andreas Strohbach, Adam Závada,
Jakub Graubner, Marie Pašková, Petra Sionová
Omluveni:
Neomluveni: Eliška Galíková, Radovan Václavek
Hosté:
Splněné úkoly:
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) Do 31.3.2014 měly být vybrány členské příspěvky na rok 2014. Členské příspěvky stále nezaplatily tyto oddíly:
Sportovní aerobik GASI Team, florbal starší žáci, malá kopaná, Rytmus Zlín, zumba a sportovní oddíl. Rada
odsouhlasuje, aby tyto oddíly členské příspěvky odvedly nejpozději do 14.4.2014.
3) Orelský den župy Velehradské 1.5.2014
- Orelský den, bude zahájen průvodem městem v rámci oslav 1. máje ve Zlíně ve 13.00 hod. Průvodu by se
měly zúčastni všechny oddíly, které budou vystupovat v programu u přehrady (za Centroprojektem). Průvodu
se však může také zúčastnit i každý člen naší jednoty.
- Po průvodu se všichni účastníci přesunou na prostranství u Kudlovské přehrady, kde bude od 14.30 hod.
probíhat další program (vystoupení jednotlivých skupin z jednot župy Velehadské, košová, přehazovaná atd.)
- Rada vyzývá všechny oddíly, které mají jak přispět svým vystoupením, aby do 23.4.2014 vyplnily a zaslaly
zpět návratky, které jim budou zaslány e-mailem. (Rekreační aerobik, sportovní aerobik, Rytmus Zlín,
DFS Trnečka)
- Doprovodný program:
o Košová - o průběh se postará oddíl RR49 (2 osoby)
o Přehazovaná – o průběh se postará oddíl volejbalu (2 osoby)
o Trampolína – na provoz bude dohlížet oddíl florbalu (2 osoby)
o Skákací hrad – na provoz bude dohlížet oddíl stolního tenisu (2 osoby)
o Stánek s občerstvením – provoz zajistí oddíl rekreačního aerobiku (3 osoby) , provoz výčepního
zařízení Andreas Strohbach
- Na tento den je potřeba také uklidit a upravit travnatou plochu u Kudlovské přehrady. BRIGÁDA se bude na
tomto místě konat 27.4.2014 v 15.00 hod.
4) Dne 4.4.2014 proběhne výměna klíčů u hlavního vchodu, v těl. č. 122A a 114. Každý oddíl, který potřebuje klíče,
nahlásí jejich počty Marcele Sousedíkové. Jednotlivé klíče budou vydávány pouze oproti podpisu osoby, která si je
zapůjčuje.
5) Plavecké závody se konají 12.4.2014 od 14.00 do 17.00 hod. v plaveckém bazénu 25m ve Zlíně. Zajistit medaile a
ceny (Marcela Sousedíková), diplomy (Andreas Strohbach), ozvučení (Radovan Václavek)
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6) Rada odsouhlasuje k 1.4.2014 přijetí nových členů viz. příloha zápisu.
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.
12.4.2014
12.4.2014
12.4.2014
14.4.2014

Župní plavecké závody Zlín
(jednota, župa)
Turistika Vizovice
Volejbal muži Brno
(ústředí)
Župní rada a předsednictvo

1.5.2014
1.5.2014
3.5.2014
8.5.2014
10.5.2014
10.5.2014
12.5.2014

Orelský den župy Velehradské ve Zlíně
(jednota, župa)
Tenis kvalifikace FICEP Vnorovy (ústředí)
Stolní tenis kvalifikace Hluk
(župa)
Atletika Nivnice
Turnaj v malé kopané Zlín
(jednota)
Turistika Zlín
Župní rada a předsednictvo

(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)
7)
8)

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.
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 29.4.2014 v 17.15 hod. na Orlovně
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