SOKOLSKÁ ŽUPA ORLICKÁ
HRADEC KRÁLOVÉ

Z Á P I S č. 9
ze zasedání předsednictva župy
dne 22. února 2017

Zápis č. 9
ze zasedání předsednictva župy , konaného dne 22.2.2017
v Hradci Králové
Přítomni :ses. Prockertová, Červinková,Kaplanová , Petránková, Schovánková, Bartošová
br.Pavlásek, Mareš, Škoda, Maňásek,
Zapisovatel : ses. Červinková
Ověřovatelé zápisu : ses. Prockertová, br. Škoda

Program : 1. Majetek- různé
2. Zpráva náčelnictva
3. Zpráva odboru sportu
4. Zpráva vzdělavatelky
5. Zpráva hospodářky
6. Různé
1. Majetek – různé
Ses. Prockertová
- dotaci ve výši 4,4 tis. na závody sokol. všestrannosti poskytl Magistrát města HK
- TJ Skřivany a Třebešov – zrušeny pro nečinnost k 13.1. 2017
- Pojistná smlouva / úrazová a odpovědnost cvičitelů / uzavřená s Kooperativou přes
ČOV je v platnosti od 31.12.2016. Dosud nejsou k dispozici pokyny a formuláře, které
budou zveřejněny na webu ČOS, proto běží souběžně i pojistka ČOS uzavřená s ČPP.
- Výbor župy se bude konat 13.5.2017 na Novém Hradci Králové .
- registrace sportovních oddílů – zatím nedodaly Předměřice, Javornice a Opočno.
- výkazy všestrannosti – nedodalo České Meziříčí, Těchlovice, Chleny, Bukovina,
Skršice a Předměřice.
- ČOS zaslalo nabídku reklamních poutačů na slet - bude zaslána na TJ.
TJ Sokol Nový Hradec podal návrh na udělení bronzové medaile
pro bratra Jaroslava Švorčíka. Odsouhlaseno.

2. Náčelnictvo
Ses. Kaplanová, br. Pavlásek
- župní sraz – promítání slet. skladeb + první pomoc - akce uskutečněna
- ZZZ – propozice zaslány na župu ses. Piskáčkovou z Českého Meziříčí, po doplnění
přihlášek na závody budou odeslány do jednot
- Závody sokolské všestrannosti - bude zasláno do jednot.
- Sletové akce – zahájeny nácviky

3. Odbor sportu
Br. Mareš, br. Maňásek
-

Uskutečnilo se vyhodnocení sportovních nadějí HK za rok 2016. Byli
vyhodnoceni i sportovci TJ Sokol Hradec Králové.
Byly předány registrace sportovních oddílů pro rok 2017- na OS ČOS budou
zaslány do 28.2.
Žádosti o granty OS ČOS předány na župu a odeslány budou spolu
s registracemi-

4. Vzdělavatelka
Ses. Petránková
Probíhají akce o přípravě sletu.
5. Hospodářka- ses. Schovánková
Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu bude předložen na Výboru župy.

6. Různé
Výbor župy Orlické se bude konat dne 13. května 2017 v sokolovně na Novém
Hradci Králové.

Příští zasedání předsednictva župy Orlické se uskuteční
dne 15. března 2017 ve 14:30 hodin v kanceláři
župy Orlické v Hradci Králové.

Zapsala : Jindra Červinková

Ověřovatelé zápisu :

…………………………………
Ses. Prockertová Marika

………………………………
Br . Škoda Petr

