
zápis z valné hromadv

Zápis zvalné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves pod Pleší, konané dne tt.2.2017
V 19:00 hodin v místní sokolovně. V Tyršově ulici č.p. l23.

Počet zletilýchčlenů jednoty ke dni konaní valné hromady 79.

Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno celkem 30 zletilých členů (delegátů), valná
hromada není usnášení schopná, proto se koná valná hromada o 30 minut později
s požadovaným poětem přítomných zletilých členů (delegátu) 30.

Valná hromada zvolíIanávrhovou komisi ve složení Ing. Jan Havelka a Ing. Jana Petrráková.
Návrhová komise určila ze svého středu předsedu Ing. Janu Petrákovou.
Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení Tomáš Moravec a Miroslav Durdil.
Mandátová komise určila ze svého středu předsedu Miroslava Durdila.
Zapisovatelem byl zvolen Karel Kott.

Valná hromada schvá]ila program jednání dle náwhu předloženého výborem jednoty a
obsaženého v pozvánce takto:

t) Zahájeni a schválení programu
2) Volba zapisovatele a volba mandátové a náwhové komise
3) Zprávao činnosti T.J. zarok 2016
4) Zprávaoddílu kopané zarok20l6
5) Zprávao hospodaření T.J. zarok20l6
6) Zprávarevizni komise T.J- zarok 20l6
7) Diskuse
8) Náwh na usnesení
9) Závér

Poté byly předneseny zprávy:
1) Zpráva o činnosti T.J. zarok2al4 $tarosta T.J. a náčelník T.J.)
2) Zpráva oddílu kopané zarok2014 (trenéři a vedoucí mužstev)
3) Zptávao hospodaření T.J. zarok20l4 (hospodář T,J.)
4) Zptávarcvizlú komise T.J. zarok2a14 (předseda revizní komise)

O návrhu č. 1 Yolba zapisovatele
bylo hlasováno pro 30, proti 0, zdržel se 0 z počtu přítomných 30.

o návrhu č.2 volba mandátové komise
bylo hlasováno pro 30, proti 0, zďržel se 0 z počtu přítomných 30.
o návrhu č.3 volba návrhové komise
bylo hlasoviáno pro 30, proti 0, zdržel se 0 z počfu přítomných 30.



Další záznamy z průběhu jednání:

Yýbor T.J. přítomným členům sdělil" že žádost na župu Jungmannovu o převod majetku
České obce sokolské v katastrálním taemíNová Ves pod Pleší na jednotu je ,"hrrál"rru ze dne
15.10.2016 předsednictvem ČOS. Jednota čeká na zptacovéni darovací smlouvy právním
zástupcern COS.
Starosta T.J. vyzdvihl spolupráci se starostou Sokolské župy Jungmannovy Ing. Josefem
Cmíralem.
Starosta T.J. informoval o končící nájemní smlouvě v restauraci Sokolovna.
Starosta T.J. poděkova| a vyzdvihl ses. Miroslavu Adamovskou a Vlastu Čadkovou, které
pravidelně cvičí na Všesokolských sletech.
Výbor T.J. sezniámil přítomné, že nastoletá vize (od 1.4.2016) o činnosti mládeže oddílu
kopané pod vedením šéftrenéra mládeže br. Ladislava Petriáka ml. jde správným směrem.
Rovněž bylo starostou T.J. vyzdvihnuto pravidelné sportování volejbalistek a florbalistů
v sále Sokolovny.
Dále starosta T.J. upozomil, že se podařilo dát v soulad členství aktivních fotbalistu v ČOS a
FAČR_
Hospodář T.J. ve své zprávé zdttrazml zvýšení wýdajů za činnost míádeže oddílu kopané.
Zánoveňpřipomněl, že takto rrynaložené finance mají smysl.
Starosta Obce Nová Ves pod Pleší semámil pňtomné, že po převedení Sokolovny z ČOS na
jednotu bude usilovat o rekonstrukci Sokolovny z finančních zdrojů Obce. Ve stejném duchu
vystoupil též místostarosta Obce Nová Ves pod Pleší a starosta SDH Nová Ves pod Pleší.
Místostmosta T.J. Sokol Malá Hraštice pronesl zdravici.
Starosta SDH Nová Ves pod Pleší pronesl zdravici.

Návrh usnesení:

valná hromada

Schvaluje:

a. Zprávu o činnosti T.I. zarok 2016
b. Zprávu oddílu kopané zarok2Ot6
c. Zprávu o hospodaření T.J. zarok2016

Bere na vědomí:
a. Zptávu revíztýkomise
b. Diskusní příspěvky

V Nové Vsi pod Pleší, dne11.2.2017

Zapisovatel: Karel Kott

Starosta: Jan Petrák
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Člen návrhové komise: Ing. Jan Havelka




