Jednota Orel Ostrava-Třebovice
Zápis z jednání členské schůze Orla jednoty Ostrava-Třebovice
dne 25. března 2012
1) Schůzi zahájil starosta jednoty br. Lukáš Volný a seznámil přítomné s tím, že počet přítomných
členů je 21 (Příloha) a schůze tedy není, vzhledem k počtu členů jednoty, usnášení schopná.
V souladu s pozvánkou na schůzi byla po 15 minutách následně svolána členská schůze nová,
která byla oprávněna rozhodovat většinou přítomných členů.
Ihned po zahájení schůze bylo proneseno přání a byly předány květinové pozornosti členům, kteří
v roce 2011 a v prvních měsících roku 2012 oslavili významné životní jubileum.
Byl schválen upravený program jednání v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

přivítání
zamyšlení
zpráva o činnosti v roce 2011
přehled hospodaření za rok 2011
zpráva kontrolní a revizní komise
plán činnosti na rok 2012
doplňovací volby do rady jednoty
diskuse
usnesení
závěr

Výsledky hlasování:
pro schválení programu jednání: 21

proti: 0

zdrželi se: 0

Do návrhové komise byli zvoleni: s. Kociánová, s. Mikolajková. br. Pálka
2) S. Andrea Mikolajková přečetla krátký příběh „Radost lidské duše“ k zamyšlení od autora Maxe
Kašparů.
3) Br. Lukáš Volný přednesl zprávu o činnosti jednoty za rok 2012:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Společenský večer 2011
oslava Dne matek 2011
Letní slavnost – pořádala obec, účastnili jsme se
Smažení vaječiny + dětský den – velmi pozitivní ohlasy, hojná účast
Třebovický koláč – tradiční akce – zapojilo se mnoho mladých (poděkování) –
představili jsme vlastní trička (byla přítomným ukázána a nabídnuta možnost koupě)
Divadlo (Jak je důležité míti Filipa) – 2 x u nás a 1 x Klimkovice a 1 x Ludgeřovice
Společenský večer 2012 – spolupráce s KDU-ČSL + farností (P. Jan Mazur zahajoval
ples) – opět poděkování za pomoc všem, kdo jakkoliv pomohli; na ples byly i přes nižší
účast vynikající ohlasy

h)

i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Několik brigád – poděkování všem, kteří se zúčastnili, zvláště fotbalistům, kteří mají své
pravidelné cvičení ve čtvrtek (br. Mandok)
Práce v rámci brigád:
úklid klubovny, bytu (nyní už bez nájemníka), vyspravení fotbalových branek
protřídění opravy židlí (nových cca 20 židlí získáno ze školy)
Nová šance – velká pomoc – stříhání trávy (díky sponzorovi), oprava plotu, brány
kontrola dvěma odborníky nezávisle na sobě BOZP a PO (zakoupení dvou starších
hasičských přístrojů), celkem by měly být čtyři + jeden vodní; do 200 osob nemusí být
únikový východ – bude smluvně ošetřeno s nájemníky; zbývá: označení některých
hlavních uzávěrů, evakuační plán, požární poplachové směrnice)
nové závěsy pro divadlo i akce – nehořlavé (plánuje se i výměna opony a horních
závěsů na pódiu)
nový regulátor topení – díky Petru Kociánovi – přes drobné nedostatky (kolísání tlaku,
přes zimu kotel nestíhal) – bude vhodnější komplexní řešení spolu se šatnami
financování – podruhé za sebou 10.000,- z magistrátu, ze župy, příjmy z nájmů; v drtivé
většině jde již všechno převodem z účtu na účet – pokud se podaří udržet cvičení dětí
a rozšířit, mohli bychom žádat o další dotaci – výsledek hospodaření viz. další
příspěvěk
zapojení se do činnosti župy, pravidelná účast na radě, nové vedení župní rady a jiná
organizace práce župy
změny v radě – členství ukončil Pavel Komár – dovolba nového člena
webové stránky – www.oreltrebovice.cz
rozložení zátěže na více osob – pozitivní
cvičení: volejbal, aerobic, florbal, fotbal, nově cvičení dětí – vede Mirka Nováková
ostatní cvičení a akce: Sokol, Fotbal, Monty školka, SK Slávie Třebovice, hasiči,
nohejbal, řada krátkodobých pronájmů atd.
poděkování všem – pomoc při brigádách, akcích, prodej, vaření guláše, jakékoliv jiné
práce, předtančení na plese, dary do tomboly, ale i za jakoukoliv jinou podporu!
Speciálně také Mirce za vedení cvičení dětí! V radě mají jednotlivé osoby na starosti:
Pavla Kociánová – pronájmy, Jakub Volný, Peter Galvas – technické věci, Jiřina
Stachivová – pokladnice, Jaromír Zachar – práce na hřišti i v tělocvičně, Marie Kovalská
– přihlášky, zápisy, Andrea Mikolajková – organizace akcí

4) Zprávu o hospodaření jednoty za rok 2012 připravila a přednesla s. Jiřina Stachivová:

Zůstatek pokladní hotovosti
Zůstatek na běžném účtu
Příjmy v roce 2011:
z toho

Výdaje v roce 2011:

Přehled hospodaření za rok 2011
k 1.1.2011
k 1.1.2011

nájemné
akce pro členy a příznivce Orla
členské příspěvky
úroky z BÚ
dotace
ostatní příjmy

19.869,- Kč
8.657,47 Kč
315.643,39,- Kč
167.245,- Kč
104.392,- Kč
12.400,- Kč
3,49,- Kč
29.547,- Kč
2.055,90 Kč
264.220,- Kč
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z toho

provozní výdaje
výdaje na akce
odvod členských příspěvků
ostatní výdaje

Výsledek hospodaření v r. 2011 je
Zůstatek k 1.1.2012:
pokladní hotovost:
zůstatek na běžném účtu:

151.391,- Kč
54.521,- Kč
3.930,- Kč
54.378,- Kč
+ 51.423,39 Kč

33.837,- Kč
46.112,86 Kč

Přehled hospdaření Jednoty Orla Ostrava-Třebovice v roce 2011 projednala rada a schválila
revizní komise na zasedání dne 20.3.2012.

5) Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl br. Stanislav Svoboda.
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6) Br. Peter Galvas seznámil přítomné členy jednoty s plánem akcí na rok 2012 počínaje členskou
schůzí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

zachovat alespoň stávající rozsah pravidelných cvičení našich složek
organizace akcí a účast na akcích – Den matek, Letní slavnost, smažení vaječiny + dětský
den, Třebovický koláč, divadelní představení, společenský večer 2013 spolu s KDU-ČSL
organizace několika brigád
vyřešit nebo alespoň nalézt řešení pro zázemí (šatny + vytápění + ohřev vody) – prioritou je
vyřešit systém vytápění a ohřev vody
provést revizi a průzkum izolace a stavu orlovny v oblasti sklepa (v období dešťů ve sklepě
dochází k hromadění vody); na základě výsledků průzkumů navrhnout a připravit řešení
provést kompletní revize el. zařízení + další nezbytné periodické revize
výměna vložek (zámků) v celém objektu; uzamčení brány pro vjezd
zhotovení požárních poplachových směrnic, dovybavení hasicími přístroji
obnovení hřiště na volejbal (brigádnicky)
příprava bytu – zázemí pro jednotu + obsazení dalšími aktivitami (maminky s dětmi
na mateřské apod.)
zajistit opětovné pravidelné stříhání trávníku
příspěvky na rok 2013 ve výši 400 Kč
sestavení výroční zprávy za rok 2011 a navázání spolupráce s obcí
prohloubení spolupráce – Nová šance, ostatní jednoty, župa, Sokol, farnost, atd.
využití nabídek pro zúčastnění se turnajů pořádaných župou a účast na duchovních akcích
inventarizace majetku

7) V rámci doplňovacích voleb do rady jednoty byli nominováni dva kandidáti: br. Kamil Jeroným
Pálka a s. Renata Toporčáková. Počtem 19 hlasů byla členkou rady zvolena s. Renata
Toporčáková. Dva členové se hlasování zdrželi.
Členská schůze také počtem 18 hlasů zvolila 2. místostarostou jednoty br. Petera Galvase,
3 členové se zdrželi.
8) Diskuse:
- br. Mandok opět přihlásil svou skupinu k organizaci letní brigády v tělocvičně, dále připomněl
nutnost opravu stěny pod jevištěm (její zpevnění) a opravu sprchy v šatnách, hlavně odpady, které
jsou nevyhovující; upozornil také na to, že bývá rozsvícené světlo v úklidové komoře (je třeba
zajistit, aby bylo zvenčí viditelné, že se uvnitř svítí – úspora el. energie!)
- br. Svoboda zdůraznil nutnost prořezání křovin na hřišti kolem plotu, nejlépe v době vegetace
a pařezy, které jsou po pokácených stromech – bude zorganizována brigáda s pomocníky
9) Usnesení:
Členská schůze odhlasovala, že rada jednoty bude v roce 2012 pracovat v lichém počtu členů,
a to devět. Pro tento počet členů hlasovalo 13 členů, 4 byli proti a 4 se zdrželi.
Členská schůze schválila Zprávu o činnosti a hospodaření jednoty Orel O.-Třebovice za rok 2011,
Zprávu revizní komise ze dne 20. 3. 2012 a plán činnosti na rok 2012. Členská schůze dále zvolila
2. místostarostou jednoty br. Petera Galvase a členkou rady s. Renatu Toporčákovou. Dále také
odsouhlasila zvýšení příspěvku pro cvičící členy na 400,- Kč, a to od roku 2013.
10) Závěr
V Ostravě-Třebovicích dne 25. března 2012
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Příloha
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