Tělocvičná jednota Sokol 3řezník
Březník 1-72,675 74 BŘEZNíK
tČ: 604 79 504

7ápis z Valné hromady Tělocvičnéjednoty Sokol Březník
konané dne 11. března 2oL7 v 15:00 hod. v sokolovně

TJ

Počet všech členůjednoty ke dni konánívalné hromady je 157
Počet zletilých členůjednoty ke dni konánívalné hromady je 138

Vzhledem k tomu, že jednota má ke dni konání valné hromady více než 100 zletilých členů,byl
Výborem jednoty, na základě usnesení z minulé valné hromady, stanoven následujícíklíčk volbě
delegátů: delegáty valné hromady 2oI7 se stávajívšichni členovéVýboru a členovéKontrolní komise
jednoty a dále všichni ostatní zletilí členové,kteří se zúčastnilivalné hromady jednoty v roce 2016.
Náhradníky nepřítomných delegátů se stanou ostatní zletilíčlenovéTJ, kteříse účastnídnešnívalné
hromady v tom pořadí, v jakém byli zapsáni do prezenčnílistiny.
Celkový počet delegátů je 49 a jejich jmenný seznam je přílohou zápisu, viz prezenčnílistina'
Valné hromadě je vokamžiku zahájení přítomno celkem 38 delegátů zcelkového počtu 49, tj.78%
delegátů; valná hromada tedy je schopna usnášení.
Valnou hromadu zahájil a řídil starosta, br. Vladimír Babčan. Přivítal všechny hosty, delegáty a členy
jednoty. Požádal přítomné o minutu ticha za členy zesnulé v loňském roce: br. Huberta Nováčka, br.
Jaroslava Jarolíma. Dále předal dárkový balíčekčlenům,kteří se v letošním roce dožívajísvého
význam ného životníhojubilea
85 let - br. Rudolf Bok
80 let - br. Jaroslav Franěk, Březník 44
75 let - ses. Eliška Nováčková, br' Josef Řezanina
70 let - br. Václav Chadim, br. Jaroslav Staněk (Březník 11-9), br. Miloslav Staněk
60 let - ses. llona Chadimová, br. Jiří oborný, br. Jaroslav Staněk (Březník 200)
:

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty a obsaženého
v pozvánce takto:

Program:

L
2'
3.
4.
5.
6.
7"
8.
9.

Zahájenívalnéhromady, schválení programu, volba komisí'
Přečtenízápisu z minulé valné hromady.
Zpráva o činnosti TJ v roce 2016.
Zpráva o finančnímhospodařenív roce 20]-6.
Zpráva Kontrolní komise.
Zprávy sportovních oddílů.
Plán činnosti a rozpočet na rok2017.
Diskuse.
Usnesení.

10. Závěr,občerstvení
Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve sloŽení:
předseda br. Lukáš Babčan, členovébr. Jakub Musil, br. Josef Menšík (Bř. 54)
Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení:
předseda br. Jaroslav Chadim, členovébr. David Břoušek, br. Jaroslav Franěk ml.
Valná hromada zvolila zapisovatelem bratra Ladislava Sochora
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Dalšíprůběh valné hromady dle schváleného programu:
2' Zápis z minulé valné hromady přečetl br. Juraj Kořínek

ad

Zprávu o činnostijednoty V roce 2016 přednesl br' Vladimír Babčan'

ad

3.
4.
5.

ad

6'

Zprávy sportovních oddílůpřednesli:

ad
ad

ad7
ad

'

8.

Zprávu o finančnímhospodařeníjednoty přednesl br. Ladislav Malach.
Zprávu Kontrolníkomise přednesla ses. Jarmila Křivánková

a.
b.
c.
d.

br. Josef Trojan - fotbal,
br. Jaroslav Franěk ml.

- fotbal mladšípřípravka,

br. Tomáš Fróhlich - stolnítenis,

ses. llona Fábryová - cvičenírodičůs dětmi a oddíl všestrannosti (předškoláci)

Plán činnosti a rozpočet na rok 2017 přednesl br. Ladislav Malach.
Diskuse:

-

-

-

br. štěpán Malach _ dotaz na prodej topolů u velkého hřiště, kolik nám to přineslo do

pokladny a žádost o náhradnívýsadbu, dále vysázenístromů V prostoru u sokolovny,
br. Jaroslav Řezanina za hasiče - pozdravil VH a poděkoval za spolupráci a fotbalistům
popřál do dalšíchbojů hodně štěstí,
br. Jaroslav Franěk ml. - co s kluzkou podlahou v sokolovně, při cvičeníhrozí nebezpečí
úrazu,

br. Jaroslav Franěk st. za oÚ - pozdravil VH, přislíbíl pomoc hlavně finančníapoděkoval
Za pomoc při brigádě v obecních lesích,
ses' llona Fábryová _ všesokolský slet 2018 je nejenom pro mladší, ale účastnitse můžou
všichni na společnémvystoupení,
br. Vladimír Babčan - měníse struktura členských příspěvkůdospělý 500Kč (zůstává),

mladía senioři nově 200Kč + povinně V roce 2oI7 a 2018 sletová známka v hodnotě 50Kč
bude vybírána navíc,
br. Ladislav Malach _vysvětleník problémůms pracovníky VPP a vysvětlení, co nás vede
ke snaze o dlouhodobý pronájem sokolovny obci Březník,
ses. Marie RůŽičková- navrhuje udělat sbírku po obci na opravu střechy na sokolovně,
ses' llona Fábryová _ k členským příspěvkům za dospělého člena, že částka 300,- Kč je
spodníhranice a kdo bude chtít zaplatit vyššíneboplnou částku 500,- Kč je to možnédle
uvážení každého člena, navrhuje dát do Návrhu usnesení,
br. Vladimír Babčan - požádaI o doplnění Návrhu usnesenío text:
VH pověřuje Výbor jednoty jednáním s obcíBřezník ohledně dlouhodobého pronájmu
sokolských nemovitostí obci Březník a v případě dohody s obcí pověřuje Výbor jednoty
k uzavřenísmlouvy o dlouhodobém pronájmu s obcí Březník, při současnémdodržení
podmínek článku 10']-. stanov ČoS,
br. Vladimír Babčan - požádal o doplnění Návrhu usnesenío text:
VH schvaluje organizování příštívalnéhromady formou delegátů, přičemždelegátem
valné hromady v roce 2018 budou všichni členovéVýboru a Kontrolní komise jednoty a
dále všichni ostatní zletilíčlenové,kteříse účastnídnešnívalnéhromady. Náhradníky
delegátů budou ostatní zletilíčlenovés hlasem poradním, účastnícíseVH 2018, podle
svého pořadízápisu svého jména do prezenčnílistíny.
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9.

Usnesení:
Návrh usnesenípředložilValné hromadě člen návrhové komise br. David Břoušek a Návrh
usnesení byl schválen V tomto znění:

Valná hromada TJ Sokol Březník
t. Schvaluje:
- zprávy Výboru o činnostia hospodařeníjednoty za rok201'6,
- plán činnosti a rozpočet na rok2oI7,
- zprávu Kontrolní komise,
- organizování příštívalnéhromady formou delegátů, přičemž delegátem valné hromady
V roce 20L8 budou všichni členovéVýboru a Kontrolní komise jednoty a dále všichni
ostatní zletilí členové,kteří se účastnídnešnívalné hromady. Náhradníky delegátů
budou ostatní zletilí členovés hlasem poradním, účastnícíse VH 2018, podle svého
pořadízápisu svého jména do prezenčnílistiny,
- výběr členských příspěvků pro rok 20L7 od dospělých členův minimální výši 300,- Kč
s tím, že horní hranici svého členskéhopříspěvku (do 500,- Kč) si můžekaždý člen určit
sám podle svých možností. Rozdíl členskéhopříspěvku do ceny 500,- Kč (plná cena)
uhradí následně jednota z vlastních prostředků.
2. Pověřuje:
- Výbor jednoty jednáním s obcí Březník ohledně dlouhodobého pronájmu sokolských
nemovitostí obci Březník a v případě dohody s obcí pověřuje Výbor jednoty k uzavření
smlouvy o dlouhodobém pronájmu s obcí Březník, při současnémdodržení podmínek
článku 10.1. stanov ČoS.
3. Bere na vědomí:
- zprávy sportovních oddílů.

Starosta br. Vladimír Babčan poděkoval všem přítomným za aktivní účastna jednání a ukončil VH

il,'*
Předseda mandátové komise: Lukáš Babčan

ls"Ňčp-

Předseda návrhové komise: Jaroslav Chadim
V Březníku, dne 11. března2017

razítko TJ:

Zapsal: br. Ladislav Sochor
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