SOKOLSKÁ ŽUPA ORLICKÁ
HRADEC KRÁLOVÉ

Z Á P I S č. 5
ze zasedání předsednictva župy
dne 20 . října 2016

Zápis č. 5
ze zasedání předsednictva župy, konaného dne 20.10.2016
v Hradci Králové

Hosté :

ses. Prockertová, Červinková, Kaplanová, Bartošová, Schovánková ,
Petránková
br. Škoda, Pavlásek, Maňásek, Mareš
br.Bouček

Zapisovatel :

ses. Červinková

Přítomni:

Ověřovatelé zápisu: ses. Prockertová, br. Škoda
Program:

1. Majetek -různé
2. Zpráva náčelnictva
3. Zpráva vzdělavatelky
4. Zpráva odboru sportu
5. Zpráva hospodářky
6. Různé

1. Majetek - různé
ses. Prockertová
Finance - dotace.
TJ byly vyzvány :
- do 15.11.2016 – zaslat vyúčtování dotací odboru všestrannosti a do 30.11. grantu
OS a dotace na opravy TVZ
- župa podala žádost na Magistrát města HK na přidělení finančních prostředků pro
zajištění závodů sokolské všestrannosti.
Majetek :
V současné době není řešena žádná žádost.
Různé :
- 25.-26.11.16 – Výbor ČOS Praha – účast ses. Prockertová a br. Škoda
- Podmínky programu VIII. nejsou zatím vyhlášeny, po zveřejnění na webových
stránkách MŠMT budou jednoty informovány a vyzvány k žádostem. Termín
podání žádostí z TJ na MŠMT bude 30.11.2016.
2.Náčelnictvo
– ses. Kaplanová, br. Pavlásek,
Granty na vzdělávání :
- projekt I. – akce pořádané župou, přiděleny prostředky ve výši 2.085,- Kč, akce
stála 4.474,- Kč.
- projekt II. školení cvičitelů u jiné organizace. Dotace ve výši 17.832,- Kč. Již nyní
víme, že dotace nepokryje požadavky z jednot.

- 6.11.2016 se uskuteční akademie Sokola Hradec Králové, k 150. výročí založení
jednoty.
Zálesácké závody zdatnosti v roce 2017 - TJ byly vyzvány k účasti a pořadatelství.
O jarní termín neprojevil nikdo zájem, o podzimní termín projevil zájem Sokol
Potštejn.
Provádí se příprava a zajištění termínu, pravděpodobně 22.4. – 7.5.2017.
- Předvedení sletových skladeb proběhne 27.11.2016 v Sokole Královské
Vinohrady. Počet přidělených lístků na župu není zatím znám.
- Sletová štafeta proběhne ve dnech 22. – 24. září 2017. Informační schůzka
s garanty štafety je v sobotu 5. listopadu. Za župu vybrán br. Mareš.

3. Vzdělavatelka
ses. Petránková
-

28.10.2016 - výročí vzniku republiky – účast ses. Petránková a br. Škoda.
Článek o akademii TJ Sokol Hradec Králové napíše br. Novák
Žádá , aby na příští schůzi předsednictva byl pozván br. Novák, jako zástupce
vzdělavatelky. Sestra Petránková by ráda ze zdravotních důvodů ukončila funkci
vzdělavatelky župy.

4. Odbor sportu
Br. Mareš – br. Maňásek
- jednoty byly vyzvány k doplnění informací ke sportovním oddílům, které podaly
žádost o grant župního OS
- finanční prostředky na župní granty budou rozděleny na schůzi OS dne 9.11.2016
- 1.10.2016 – se uskutečnil XVIII. ročník Memoriálu RUDY VORLÁBA v zápasu.
Malá účast – 4 družstva z ČR, 2 družstva Polsko, 3 družstva ze Slovenska.

5. Hospodářka
ses. Schovánková
Čerpání finančních prostředků k 31.8.2016 – dle schváleného rozpočtu župy.

6. Různé

Příští zasedání předsednictva župy se bude konat ve středu
16. listopadu 2016 od 14:30 hodin v kanceláři župy Orlické.

Zapsala : Jindra Červinková

Ověřovatelé zápisu:

……………………………….
ses. Prockertová Marika

………………………
br. Škoda Petr

