jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 3.3.2015

Zúčastnění: Tomáš Holčík, Marcela Sousedíková, Radovan Václavek, Andreas Strohbach, Petr Klinkovský, Eliška
Galíková
Omluveni: Jakub Graubner, Simona Pavelková, Jaromír Schneider, Marie Pašková, David Šaur
Neomluveni:
Hosté: Adam Závada
Splněné úkoly:
1) 15.2.2015 se konala výroční členská schůze (VČS). Zúčastnilo se 73 členů, VČS byla usnášeníschopná. Díky
všem, kteří se podíleli na její přípravě a průběhu.
2) Ve všech oddílech byla provedena inventura, díky všem vedoucím oddílu za spolupráci.
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) V průběhu jarních prázdnin , tj. od 9. do 13.3.2015 bude provedena oprava žaluzií v tělocvičně č. 114, 122A a 301
2) Rada odsouhlasuje nejpozději do 31.3.2015 výběr řádných členských příspěvků.
3) 28.3.2015 pořádá naše jednota plavecké závody. Tyto závody jsou amatérské, mohou se jich zúčastnit i nečlenové
Orla. Konají se ve zlínských lázních v 25m bazénu. Bližší informace na webových stránkách jednoty:
http://orelzlin.webnode.cz/
4) Všem oddílům bude do 13.3.2015 předáno hospodaření jejich oddílu k 28.2.2015.
5) V letošní roce bude naše jednota o velkých prázdninách pořádat tři turnusy příměstských táborů:
I. turnus 20. – 24.7.2015
II. turnus 17. – 21.8.2015
III. turnus 24. – 28.8.2015
Tábory jsou určeny dětem od 5 do 12 let a jsou zaměřeny na všeobecné sportovní a kulturní aktivity, výlety, hry v
přírodě, soutěže, tvoření - podle počasí.
6) Rada odsouhlasuje přijetí nových členů. (viz. příloha zápisu).
Nejbližší akce
7.3. 2015
7.3.2015
9.3.2015
14.3.2015
21.3.2015
21.3.2015
28.3.2015

Sjezdové lyžování Újezd u Valašských Klobouk
(župa) - zrušeno kvůli počasí
Volejbal kadeti, kadetky Křenovice
(ústředí)
Župní rada a předsednictvo
Školení sjezdové lyžování Stupava
(ústředí)
Volejbal ženy Brno
(ústředí)
Župní sjezd Pitín
Plavecké závody Zlín (jednota, župa)
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11.4.2015
11.4.2015
18.4.2015
25.4.2015

Volejbal muži Brno
Turistika Vizovice
Stolní tenis Polná
Turistika Pitínský škrpál

(ústředí)
(župa)
(ústředí)
(župa)

Orel župa Velehradská vyhlásila výtvanou soutěž na téma „Moje budoucí povolání“. Svá díla mohou děti zasílat do
15.4.2015 na adresu orlovny: Štefánikova 661, 760 01 Zlín nebo předat na vrátnici orlovny. Nezapomeňte uvést věk,
adresu bydliště, případně oddíl jednoty. Vyhlášení výsledků proběhne 3.5.2015 na Orelském dni župy Velehradské
v Kašavě.
(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 7.4.2015 v 17.15 hod. na orlovně
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