
zápis z volební valné hromady
Tělocvičná iednota sokol Nová ves pod pleší

Zápis zvalné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Nová Yes pod Pleší, konané dne 16.2.2018
v 17:30 hodin v místní sokolovně. V Tyršově ulici č,p. 123.

Počet všech členů jednoťy ke dni konání valné hromad 120.
Poěet zlenlýchčlenůjednoty ke dni konriní valné hromady 71.

Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno celkem 29 zletilých členů (delegátů), valná
hromada není usnašení schopná, proto se koná valná hromada o 30 minut později
s požadovaný,rn počtem přítomných zletilých členů (delegátů) 29.

Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení lng. Jana Petráková a Alena Petráková.
Náwhová komise urěila ze svého sťedu předsedu Ing. Janu Petrákovou.
Valná hromada zvolilamandátovou komisi l,,c slcžení Ing. Jan Havelka a Petr Šedivý.
Mandátová komise určila ze svého středu předsedu Ing. Jana Havelku.
Valná hromada zvolila volební komisi ve složení Josef Petrák, Tomáš Kolouch
a Dominik Dvořák
Volební komise určila ze svého středu předsedu Josefa Petráka.
Zapisovatelem byl zvolen Ladislav Petrák ml.

Valná hromada schválila program jednráni dle návrhu předloženého qýborem jednoty a
obsaženého v pozvánce takto:

l) Zahájení a schválení progfamu
2) Volba zapisovatele a volba komisí: mandátovii návrhová a volební
3) Zptávao činnosti T.J.zarokZDl7
4) Zpráva náčelníka T.l. zarok2al7
5) Zptávao hospodařeru T.J, zarak20l7
6) Zptávarevizní komise T.J. zarckZ}l7
7) VOLBY
8) Diskuse
9) Návrh na usnesení
10)Závét

Poté byly předneseny zptávy:
l) Zprávao činnosti T.J.zarokZal7
2) Zptávaodboru spoťu zarck2}I7 aodboru všestrannosti za rok 2017
3) Zprávanáčelníka T.J. zarok20|7
4) Zprávao hospodaření T.J. zarok20l7
5) Zprávarevízni komise T.J. zarok2}l7

O návrhu č. 1 Volba zapisovatele .

bylo hlasováno pro Z9,ptoti},zdržel se 0 z počfu přítomných 29.
o náwhu č, 2 volba mandátové komise
bylo hlasováno pro 29, ptoti a, zdržeI se 0 z počtu přítomných 29,
o návrhu č. 3 volba náwhové komise



bylo hlasováno pro 29, proti 0, zdržel
O náwhu č. 4 Volba volební komise
bylo hlasováno pro 29, ptotí a, zdržel
O návrhu č. 5 Volba výbonr T.J.
Pro starostu T.J. Jana Petráka

se 0 z počtu přítomných 29.

se 0 z počtu přítomných 29.

bylo hlasováno pro 29, protí a, zdržeL se 0 z počtu přítomných 29-

Pro místostarostti T.J. Jaroslava Fetráka
bylo hlasováno pro 29, proti 0, zdňel se 0 z počtu přítomných 29.

Pro jednatele T.J. Tomiáše Petráka
byio hiasováno pro 29, proii 0, zdržei se 0 z počtu přítomných 29.

Pro hospodáře T.J. tng. Radka Cerva
bylo hlasováno pro 29, ptoti 0, zdržel se 0 z počfu přítomných 29.
Pro náčelníka T.J. Františka Knutha
bylo hlasováno pro 29, proti a, zdržel se 0 z počtu přítomných 29.

Pro předsedu odboru sportu Ladislava Petrráka ml.
by1o hlasováno pro 29 , proti 0, zdržel se 0 z počfu přítomných 29.

Pro vzdělavatele T.J. Mgr. Jiřího Hájka
bylo hlasováao pro 29. proti Q" zdrže| se 0 z počtr:, přítomnýeh 29.

Pro kontrolní komisi T.J. ve složení:
předseda kontrolní komise Jiří Císař
a členy k-antrolní karnise L,udmila Vcndrákcvá a Ludmila PeŤáková
bylo hlasovráno pro 29, protí 0, zdržel se 0 z počtu přítomných 29.
Pro ostatní členy rýboru T.J. ve složení:
fuíarek Sokgl, Josef Petriák, Karel Kott a ing. jan Flaveika
bylo hlasováno pro 29,protiO,zdňeL se 0 z počtu přítomných 29.

Další záznamy z pruběhu jednání:

Výbor T.J. vzal na vědomí odstoupení Karla Kotta z funkce jednatele T.J.
Výbor T.J. seznámil přítomné s úspěšně probíhající vizi, hůerá se |ýká činnosti veškeré
mlá,dcže oddílu kopané (od 1.4.2010 pod vedením šéftrenéra- Ladislava Petráka ml.
Starosta T.J. informoval přítomné o stále probíhající spolupráci s ČOS o převodu
majetku České obce sokolské v katastrálním úr;emí Nové Ysi pod P}eší na jed,notu.

Jedneta čeké na zpraeování darovecí smlou*y práv*ím eásÉupeem COS.
Dále starosta T.J. Jan Petrák upozomil, žekaždý aktivní fotbalista naší T.J. je řádným členem
FoJbalové asociace České republiky, o.s., tuktéž členem České obce sokolské.
Rovňěž -nyio siarostou T.J. Jaňem řetrákem výzdvihnuto práÝideiné sportování
florbalistů v sále Sokolovny a smíšeného družstva volejbalu na obecním víceúčelovém
hřišti.
V diskusi vystoupil br. Jiří Císař a vyjadřil zklamini z malého počtu rodičů mládeže oddílu
kopané i samotných hráčů na VH. Celý výbor T.J. s tímto vyjádřením souhlasil a sdělil
přítomným, že nepňtomností rodičů jsme nedosáhli očekávané zpétné vazby (směrem od
rodičů k výboru T.J.)
Starosta T.J. Jan Petrák upozornil na nelehkou finanční náročnost T.J., kdy roČní
v_vdaje T.J. za rok 2017 činily eca 900 000,- Kč. Což obnáší pro funkeionáře T.J, sehnat
na provoz T.J. měsíčně cca 75 000r- Kč.
Výbor T.J. na ávét VH vyzdvihl ses. Miroslavu Adamovskou a Vlastu Čadkovou, kíeré
pravidelně cvičí na Všssok-olských sletech a předal dě.,,čat3m jako poděkctrání k+,tice.



@JAL]§-Eru4Apě
valná hromada

1. Schvaluje:

Zprávuo činnosti T.I. zarok}Ol7
Zpt ávu oddílu kopané za rok 2017
Zprávu náěelníka T .J . za rok 2al7
Zprávu o hospodaření T.J. za rok 201?
Zpt ál,tl rcvizní kclmise T,J . za rok 20 17

2. Bere na vědomi:
odstoupení Karla Kctta z funkce jednatele T.J.
že jednatelem T.J. byl zvolen Tomáš Petrrik
probthající vizi činnosti mládeže od I.4.2016 pod vedením šéftrenéra Ladislava
rctraKa ml.

d. stav jednání žádosti na ČOS o převod majetku České obce sokolské v katastrálním
tzemíNová Ves pod Pleší na jednotu

3. Ukládá:
a. starostovi T.J. Janu Petriikovi, hospodáři T.J. Ing. Radku Červovi a předsedovi

odboru sportu Ladislal,rr Petrákovi ml. pruběžně sledovat dění okolo dotačních
p.ogru*ů 2018 na činnost oddílu kopané a všestrannosti. $AČR, OFS, ČOS,
ž,UpA,ir,tŠrutr atd...)

b. výboru jednoty urgovat právního zásfupce ČOS o urychlené zpracovémi darovací
smlouly na již schválený převod majetku.

4. Valná hromada zvolila:
starostu Tělocviěné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší, br. Jana Petráka
místosiarostu Těiocvičné jedno§ Sokoi Nová Ves pod Pieší, br. Jarosiava Petriii<a
jednatele Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší, br. Tomáše Petráka
hospodáře Tělocviěné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší, br. Ing. Radka Čerua
náčelníka Tělocvičné jedno§ Sokol Nová Ves pod Pleší, br. Františka Knutha
předsedu odboru sportu Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší, br.
Ladislava Petráka ml.
vzdéLavatele Tělocviěné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší, br. Mgr. Jiřího Hájka
kontrolní komisi Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší ve složení:
předseda kontrolní komise br. Jiří eísař a ěleny kontrolní komise ses, Lrrdmila
vondráková a ses. Ludmila petriáková

i. další členy qiboru Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší ve složení: br.
Josef Petrák, br. Marek Sokol. br. K_are! Kctt a br. Ing. Jan Havslkta

Hlasování VOLEB: (bod 4 a. aži.)
Byio túasovárro jednoiiivě, pro každý bod zviášť, tai<to:

pro 29,proti 0, zdňel se 0 z počfu píitomnýc|tL9.

Hlasování NÁvnH NA USNESENÍ VH:
By1o hlasováno takto:
pto 29, proti 0, zďržel se 0 z počtu přítomných 29.
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V Novó Vsi pod Pleší, dne 16.2.2018

Zapisovatel: Ladislav Petrák ml.



IJSNE§EŇ VALNÉ HROMADY
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší

ze dne 16.2.2018

yalná hromada

Schvaluje:

a. Zprávu o činnosti T.J. zarok}Ol7
b. Zprávuoddílu kopané zarck2al7
c. Zptálwnáěelníka T.J. zarok2017
d, Zprávuo hospodaření T.J. zarck2017
e. Zprá:lu tcvízníkomise T.l " zarck_ 2017

Bere na vědomí:
a. cdstoupeirí Karla Kotta z funkce jednatele T,J,

b. že jednatelem T.J. byl zvolen Tomaš Petrák

c. p.Óuhu3i"i vizi ěinnosti mládeže od 1.4.2016 pod vedením šéftrenéra Ladislava

Petráka mi.
d. stav jednání žádosti na ČoS o převod majetku České obce sokolské v katastrálním

tnerrnNová Ves pod Pleší na jednotu

Ukládá:
a. starostovi T.J. Janu Petrákovi, hospodáři T.J. Ing. Radku Červovi a předsedovi

odboru sportu Ladislavu Petrákovi ml. pruběžně sledovat dění okolo dotaČních

programů 2018 na činnost oddílu kopane a všestrannosti. (FAČR, OFS, ČOS,

žtJpL,tvtšur atd...)
b. výborujedno§ urgovat právního zástupce ČOS o urychlené zpracování darovací

smlouvy najlž schválený převod majetku.

valná hromada zvolila:
starosfu Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší, br. Jana Petráka

místostarostu Tciocviené jádnoty Sokol Nová Ves poci FleŠi, br. Jaroslava Petráka

jednatele Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší, br_ Tomáše Petráka

hospodtáře Tělocvičnó jednóty Sokol Nová Vei pod Pleší, br. Ing. Radka Červa

naoehika Tělocvičné jedno§ Sokol Nová Ves pod Pleší, br. Františka Knutha

předsedu odboru sportu Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší, br,

Ladislava Petráka ml.
vzdělavatele Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší, br. Mgr. Jiřítro Hájka

kontrolní komisi Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod PleŠÍ ve sloŽenÍ:

předseda kontrolní komise br. Jiří eísař a členy kontrolní komise ses. tudmila
vondráková a ses. Ludmila petráková

datší členy výboru Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod PleŠÍ ve sloŽenÍ: br.

Josef Petrák, br. Marek Sok_ol, br. Karel Kott a br. lng. Jan Havelka " i l|,_.,
,i

Zapisovatel: Ladislav Petrák ml. i

Předseda návrhové komise: Ing. Jana Petráková
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