SOKOLSKÁ ŽUPA ORLICKÁ
HRADEC KRÁLOVÉ

Z Á P I S č. 6
ze zasedání předsednictva župy
dne 23. listopadu 2016

Zápis č. 6
ze zasedání předsednictva župy, konaného dne 23.11.2016
v Hradci Králové

Omluveni:
Hosté :

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

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.
Granty OS a granty všestrannosti byly vyúčtovány na ČOS.
TVZ zatím chybí vyúčtování z jednot České Meziříčí, Rychnov, Sněžné a Javornice.
Do 30.11 musí všechny jednoty dodat chybějící vyúčtování, následně bude
rozpočítána dotace na provoz TVZ.
Z dotace na činnost OV ponecháno 20% na župní akce, z grantu bude proplaceno
cestovné župním vedoucím na přehlídku sletových skladeb.
Provozní náklady župní kanceláře budou vyúčtovány na ČOS do 8.1.2017.
Majetek :
Hořiněves
Prodej pozemku v Hořiněvsi – majetek ČOS. V Hořiněvsi se neobnovila sokolská
jednota, pozemek st.p.č. 121/1, 121/2, p.č. 86/1, 86/5, 86/6 a 88 zapsané na LV 311
jsou udržovány obcí a přístupné místním občanům ke sportovní činnost. O nákup
pozemků projevila zájem obec Hořiněves. Župa prodej majetku ČOS obci doporučuje.
Opočno
Tělocvičná jednota Sokol Opočno požádala župu o prodej pozemků zapsaných na LV
č. 1317 pro obec a k.ú. Opočno a to: parc.č.st. 339/5, 332/7, 339/6, 339/1 a 339/7.
Jedná se o pozemky, které jsou vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní
plocha, v celkové výměře 997m2, které byly ohodnoceny znaleckým posudkem na
částku 213 940,- Kč. Odhadní cena je i cenou kupní, o náklady a daň se jednota dělí
rovnoměrně s kupující stranou. Pozemky jednota nevyužívá a jsou mimo hlavní areál

sokolského domu. Kupujícím je Tělovýchovná jednota Spartak Opočno, která vlastní
sousední pozemky.

Různé :
-

Tělocvičná jednota Sokol Skřivany požádala o zrušení. Jedná se o jednotu, která již
několik let není schopna obnovit svoji aktivní činnost. Zůstalo zde 5 členů, kteří
vloni zajistili předání sokolského hřiště obci. Hřiště bylo v dezolátním stavu a obec
se starala o jeho údržbu a prořez stromů. Majetek byl obci darován po
předložení investičního záměru obnovy hřiště a s věcným břemenem – služebností –
bezplatného užívání pro místní sokolskou jednotu. Zbývající členové nezajistili ani
změny ve spolkovém rejstříku. Zrušení jednoty župa schválila.

-

Starostka požádala předsednictvo o zrušení Tělocvičné jednoty Sokol Třebešov.
Jednota od doby, kdy předala sokolské hřiště župě, přestala vykazovat činnost.
Jednota neodebírá členské známky, nepobírá dotace a nevlastní žádný majetek.
Župa zrušení jednoty schválila.

-

Předsednictvo župy schválilo dar Tělocvičné jednotě Sokol Vlkov, kde hrozilo
exekuční zabavení sokolského majetku po chybném vyúčtování státní dotace. Dar
ve výši 30tis. Kč bude zaslán na účet jednoty.
2.Náčelnictvo
– ses. Kaplanová, br. Pavlásek
6.11.2016 se uskutečnila akademie ke 150. výročí založení jednoty Sokol Hradec
Králové. Za všestrannost zde vystoupila děvčata z Doudleb nad Orlicí a skladba ze
světové gymnaestrády Generation together.
27.11. proběhne pracovní předvedení sletových skladeb v sokolovně Královské
Vinohrady.
ZZZ – plánovaný termín pro rok 2017 je 22.4. v Českém Meziříčí.
ZSV 2017 – gymnastika ve Vamberku 29.4., atletika a plavání 30.4.2017

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
- vyúčtování finančních prostředků z župního grantu OS – nedodal Sokol Borohrádek.
- v Praze proběhlo jednání ke sletové štafetě - 22. – 24. září 2017.

5. Hospodářka
ses. Schovánková
Čerpání finančních prostředků se zpracovává a vyúčtování za župu proběhne
ve stanoveném termínu.

6. Různé

Příští zasedání předsednictva župy se bude konat ve středu
14. prosince 2016 od 14:00 hodin v kanceláři župy Orlické.

Zapsala : Jindra Červinková

Ověřovatelé zápisu:

……………………………….
ses. Prockertová Marika

………………………
br. Škoda Petr

