jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 28.8.2014

Zúčastnění: Jakub Graubner, Tomáš Holčík, Jaromír Schneider, Marcela Sousedíková, Andreas Strohbach, Marie
Pašková, Petra Sionová, Radovan Václavek
Omluveni: Petr Klinkovský, Adam Závada, Eliška Galíková
Neomluveni:
Hosté:
Splněné úkoly:
1) Naše jednota pořádala v měsíci srpnu dva turnusy příměstských táborů. Oba tábory se vydařily a děti i rodiče byli
spokojeni. Rada děkuje vedoucími táborů Janě Schneiderové a Veronice Schneiderové a hlavní vedoucí Marcele
Sousedíkové.
2) 23. až 24. srpna se konala Orelská pouť na Svatý Hostýn. Vzhledem k tomu, že naši senioři projevili zájem o
zájezd na tuto pouť v neděli 24. Srpna, vypravila naše jednota na Svatý Hostýn autobus. Této nabídky využila také
jednota Malenovice. Zájed byl také zveřejněn na nástěnkách a v Životě farnosti. I když autobus nebyl zcela
zaplněn, akce byla vydařená a naši senioři spokojeni. Děkujeme Emilii Kylhofové za vedení zájezdu.
3)
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 odsouhlasuje rozpis využití tělocvičen orlovny na školní rok 2014/2015.
2) Rada odsouhlasila na minulé radě, 3.6.2014, posílit od září 2014 úklid na orlovně. Vzhledem k tomu, že se orlovna
nenaplnila tak, jak bylo v předběžném rozpisu tělocvičen předloženým před prázdninami, rada odsouhlasuje, že
úklid nadále zůstává beze změny, úklid zastane Marcela Sousedíková. Zaplní-li se dodatečně tělocvičny
v dopoledních hodinách, bude úklid posílen.
3) Rada jednoty odsouhlasuje brigádu na vyčištění střechy a rýn orlovny. Termín brigády je 7.10.2014 v 16.30 hod.
4) Starosta jednoty Jaromír Schneider informoval radu o ekonomice jednoty.
5) Všem vedoucím oddílům bylo předáno hospodaření jejich oddílu včetně aktuálního stavu jejich členské základny.
6) Oddíly, které budou mít zájem o nábor nových členů a zveřejnění informací v životě farnosti, zašlou do 4.9.2014
veškeré podklady.
7) Rada odsouhlasuje k 28.8.2014 přijetí nových členů viz. příloha zápisu.
Úspěchy oddílů
1) Stolní tenisté ze zúčastnili 7.6.2014 turnaje v Polné, dorostenci se umístili na 2. místě a žáci na 3. – gratulujeme.
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Nejbližší akce
6.9.2014
6.9.2014
8.9.2014
13.9.2014
27.9.2014

Župní pouť Provodov
Nohejbal Ratíškovice
(ústředí)
Župní rada a předsednictvo
Volejbalový turnaj Zlín
(jednota)
OBL Česká Třebová
(ústředí)

1.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
13.10.2014
25.10.2014

Setkání seniorů Brno
(ústředí)
Svatováclavská réva Lubina
(ústředí)
Horská kola Drnovice
(župa, ústředí)
Župní rada a předsednictvo
Plavání Blansko (ústředí)

(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)
8)
9)

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 7.10.2014 v 17.15 hod. na orlovně

2

