Okresní sdružení ČUS Znojmo, z .s., Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo
Znojmo 27. února 2017

ZÁPIS
Z 3. zasedání výkonného výboru OS ČUS Znojmo dne 27. února 2017
Přítomni: Kolesa Zdeněk, Bernardová Marie, Šoba Josef, Peřinka Jaroslav, Matoušek Vladislav, Kyněra Jiří,
Omluveni: Mašek Jiří,
Hosté:
Štěpán Jaroslav
Program:
1. Schválení zápisu č. 2 z jednání dne 30. 1. 2017.
2. Sportovec okresu 2016 – vyhodnocení – VV zhodnotil průběh vyhlášení tento ankety kladně, na
připomínkách budeme pracovat směrem k příštímu vyhlášení
VV schvaluje odměnu ve výši 500,- Kč pro hostesky Buchtovou a Kolesovou a security pana
Staška
3. Sportuj s námi a náborové akce 2017 – SPORTOVNÍ DEN SENIORŮ – předběžný termín této akce
schvaluje VV na 6. 6. 2016 – Okresní sdružení bylo osloveno hotelem Savannah s možností
konání sportovního dne seniorů v jeho prostorách – referent byl na prohlídce a VV rozhodne o
místě konání na základě částky schválené MěÚ Znojmo na akci seniorů
LOUKA PLNÁ DĚTÍ 2017 – VV schvaluje předběžný termín této
akce na STŘEDU 24. 5. 2017 a konáním do 14:00 hod. – veškeré další záležitosti bude řešit
referent a p. Kolesa
4. Pošta – Svolání 34. VH ČUS – sobota 13. 5. 2017 – materiály obdržíme po 31. 3. 2017
Dopis předsedy ČUS – kauza Harrachov – VV bere na vědomí
Sportuj s námi – referent předložil soupis akcí, okresu Znojmo, které jsou zařazeny do projektu
ČUS Sportuj s námi
Informace z VV ČUS – informace byly předány členům VV
Pozvánka na výroční schůzi Sokol Dobšice z.s. – zúčastnil se p. Kolesa a informuje VV o průběhu
Spolupráce s Deníkem – informace o spolupráci s Deníkem při medializaci projektů Sportuj s námi
Celostátní porada zástupců TJ/SK – 25. 4. 2017 – měsíc před poradou obdržíme materiály
Sportovec JmK – 30. 3. 2017 – VV sdělil předběžný zájem účasti na galavečeru, bude řešeno dle
obdržených pozvánek
Sportovec okresu Břeclav v Lednici – zúčastnil se p. Kolesa a p. Štěpán
Volební valná hromada KO JmK ČUS – 23. 5. 2017
5. Různé – Zpracování připomínky z diskuze na VH – nájemné pozemků – referent a předseda zajistí dotaz na
Povodí Moravy
Informace z Krajské rady – p. Štěpán informuje o obsahu jednání
p. Matoušek žádá o plaketu pro pana Suchánka z Jiřic – referent zajistí, VV schvaluje
referent seznamuje VV se stavem plnění změny názvů TJ – zašle urgentní mail pro dokončení této
povinnosti
VV byl seznámen se stavem plnění platby členských příspěvků ČUS – referent provede urgenci
nezaplacených příspěvků
Příští zasedání VV OS ČUS Znojmo se uskuteční v pondělí 27. března 2017 v 17:30 hod.
Zapsal: Roman Švarc
Referent OS ČUS

Kolesa Zdeněk v. r.
předseda OS ČUS

