jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 7.10.2014

Zúčastnění: Jakub Graubner, Tomáš Holčík, Jaromír Schneider, Marcela Sousedíková, Marie Pašková, Radovan
Václavek, Petr Klinkovský, Adam Závada,
Omluveni: Eliška Galíková, Petra Sionová, Andreas Strohbach
Neomluveni:
Hosté:
Splněné úkoly:
1) Dnešního dne 7.10.2014 byla provedena brigáda vyčištění střechy orlovny – nebyly zjištěny závady. Všem, kteří se
na brigády účastnili, patří velké díky.
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:
1) Rada ukládá všem vedoucím oddílů, aby nejpozději do 30. listopadu odhlásili členy, kteří už nadále nechtějí být
členy Orla v následující kalendářním roce a rovněž přihlásili do tohoto termínu členy nové.
2) Rada odsouhlasuje. Do 30. listopadu budou propláceny doklady za rok 2014. Doklady vystavené v prosinci 2014,
týkající se prosincových akcí, budou propláceny během prosince (možnost proplacení i v pracovní dny mezi
vánočními svátky). Prosincové doklady nebudou již proplaceny v lednu 2015.
3) Dostali jsme nabídku nákupu sportovního vybavení s možností slevy. Zde je nabídka obchodu: www.sportfun.cz.
Na příští radě, 4.11.2014, se dohodneme, zda má naše organizace o tuto nabídku zájem.
4) Noví členové s žádostí o registraci v měsíci listopadu, platí již členský příspěvek na rok 2015.
5) Postupně bude zasíláno jednotlivým vedoucím oddílu aktuální hospodaření jejich oddílu.
Úspěchy oddílů
1) Ve Zlíně proběhl 13.9.2014 volejbalový turnaj smíšených družstev. Volejbalovému oddílu děkujeme za organizaci a
gratulujeme ke 3. místu.
2) Stolní tenisté se zúčastnili turnaje v Hluku. Muži obsadili 1., 2. a 3. Místo, žáci místo 2. Všem hráčům gratulujeme.
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Nejbližší akce
13.10.2014
25.10.2014

Župní rada a předsednictvo
Plavání Blansko (ústředí)

9.11.2014
8.11.2014
9.11.2014

Župní rada a předsednictvo
Na Orelskou strunu Domanín
(župa)
Přehlídka dětských schol a sborů Zlín – Jižní Svahy (jednota)

(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)
6)
7)

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 4.11.2014 v 17.15 hod. na orlovně
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