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P R O G R A M 
 

 V a l n é   h r o m a d y 

 

 TJ Sokol Nové Veselí a oddílu házené dne 12. 3. 2010 

 

1. Zahájení, přivítání hostů 

2. Schválení programu valné hromady TJ a oddílu házené 

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Volba mandátové komise oddílu házené 

5. Volba volební a komise oddílu házené 

6. Volba mandátové komise TJ 

7. Volba volební a komise TJ 

8. Volba návrhové komise TJ 

9. Zpráva o činnosti TJ za rok 2009 

10. Zpráva o hospodaření za rok 2009 

11. Zpráva kontrolní komise 

12. Zprávy o činnosti oddílů 

13. Plán činnosti TJ na rok 2010 

14. Diskuse 

15. Zpráva mandátové komise oddílu házené 

16. Zpráva mandátové komise TJ 

17. Volby do výboru oddílu házené 

18. Volby do orgánů TJ, vyslanců a delegátů 

19. Zpráva volební komise oddílu házené 

20. Zpráva volební komise TJ 

21. Zpráva návrhové komise TJ - usnesení valné hromady 

22. Závěr 
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Zpráva  o  činnosti 
 T J  Sokol   Nové  Veselí  za  rok  2009  

 Valná hromada  -  12. 3. 2010 

Vážení hosté, sportovci a sportovní přátelé, 

činnost Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí byla v roce 2009 řízena 13-ti členným 

výborem Tělocvičné jednoty, který byl zvolen na valné hromadě 26. ledna 2007. Výbor 

Tělocvičné jednoty v uplynulém období jednal 4 x a v užším složení jednali členové 

výboru na řešení konkrétních problémů, které bylo nutno bezodkladně řešit celkem 11 x. 

Dále se na činnosti výboru TJ Sokol podílí předsedové oddílů a poradci. Výbor 

Tělocvičné jednoty se ve své práci řídil usnesením valné hromady TJ Sokol z 

13. 3. 2009 a schváleným plánem činnosti. Na práci Tělocvičné jednoty se dále podílela 

pětičlenná kontrolní komise. 

Ke konci roku 2009 měla naše Tělocvičná jednota Sokol 640 členů, což je proti 

předešlému roku nárůst základny o 78 členů. Naše TJ je největší Tělocvičná jednota 

v župě Havlíčkově a v kraji Vysočina je dle dostupných informací druhou největší 

sokolskou jednotou. Členskou základnu TJ tvoří 261 mužů, 130 žen, 46 dorostenců, 

17 dorostenek, 132 žáků a 54  žákyň. V TJ Sokol je sdruženo 9 oddílů. Nejvíce členů má 

oddíl házené 384, dále volejbal 101 členů, následují šachy 50 členů, stolního tenis 40 

členů, cyklistika 35 členů, kuželky 34 členů, atletika 23 členů, nohejbal 16 členů a tenis 

12 členů. V odboru všestrannosti je 108 členů v divadelním souboru pracuje 45 členů a 

součástí Věrné gardy je 38 členů.  

Velmi smutnou událostí uplynulého období je skutečnost, že nás navždy opustili 

Milan Holcman, dlouholetý trenér mládeže házené a jeden z nejlepších šachistů, Josef 

Smékal, zakladatel oddílu házené, dlouholetý funkcionář, trenér a Jan Stejskal 

funkcionář TJ Sokol, bývalý předseda oddílu házené za jehož vedení jsme získali hřiště 

s pevným povrchem a později i s umělým japexovým povrchem. Buď čest jejich 

památce. 
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A nyní k hodnocení plánu činnosti. 

 

a) rozvoj tělesné výchovy : 

� turnaje a soutěže pro mládež uspořádaly - oddíly atletiky, házené, šachu a volejbalu 

� bylo zajištěno cvičení odboru všestrannosti 

� Věrná garda uskutečnila tři vycházky k prameni Oslavy 

b) sportovní činnost : 
 

1. Atletika 

� oddíl atletiky uspořádal 28. 6. 2009 již 23. ročník půlmaratónu okolo Nového Veselí, 

který se uskutečnil na trati Nové Veselí - Újezd. Tohoto závodu se zúčastnilo 

75 mužů, 8 žen, 2 příchozí ženy 7,1 km. Běhu mládeže na 2,6 km 1 žákyně a 2 žáci, 

na 1,3 km 5 žákyně a 6 žáků, na 650 m 2 žákyně a 5 žáků, na 180 m  3  žákyně, všech 

běhů se celkem zúčastnilo 111 atletů z toho 9 z Nového Veselí. 

2. Cyklistika  

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

3. Házená  

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

� zajistit činnost družstva mužů - 2. liga Morava jih, tuto soutěž vyhráli a postoupili do 

1. Celostátní ligy, starší dorostenci - 1. liga, mladší dorostenci - 1. liga Morava, 

družstva - žáci starší, mladší a minižáci hrají v soutěžích - divize Morava jih 

� oddíl uspořádal turnaje pro žáky, dorostence a muže 

4. Kuželky  

� oddíl zajišťoval vybavení kuželny, rekreační činnost svých členů a turnaj o pohár 

starosty Městyse jehož součástí byl přebor jednoty, vítěz Radek Beneš 
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5. Nohejbal 

� zajistil rekreační činnost družstva mužů 

6. Stolní tenis 

� oddíl zajistil účast družstva mužů v okr. přeboru II. třídy, kde je na čele tabulky 

� družstvo B bylo z důvodu malého zájmu rozpuštěno 

7. Šachy 

� družstvo mužů hraje v regionální soutěži, kde po dlouhé době hrají mladí šachisté 

� byl uspořádán přebor jednoty za účasti 12 hráčů z toho 2 žáků, letos hraje 16 hráčů 

� přeborníkem TJ za rok 2009 se stal po 16-té Zikuška Miloslav 

� členové oddílu zajistili činnost kroužku mládeže ve škole, se střídavými úspěchy se 

zúčastňují turnajů mládeže ligy Vysočiny 

� oddíl uspořádal turnaje v bleskové hře pro mládež a dospělé 

8. Tenis  

� výbor oddílu zajišťoval pouze rekreační činnost oddílu 

9. Volejbal 

� družstvo mužů úspěšně bojuje KP I. třídy, kde postoupilo do skupiny o 1. až 6 místo 

� družstvo žen, bylo pro malý počet hráček rozpuštěno 

� bylo ustaveno družstvo kadetek, které hraje ligu, má jedno vítězství nad Ivančicemi 

� starší žákyně jsou v krajském přeboru z 8. družstev na 2. místě 

� mladší žákyně jsou v krajském přeboru ze 8. družstev také na 4. místě 

� družstvo minivolejbal - čtyřky jsou v KP na 7. a 14. místě z 21 účastníků 

� tradiční turnaj mužů se v roce 2009 neuskutečnil, což je velká škoda 
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c) propagační a výchovná práce : 

� v Novoveselském zpravodaji informujeme o činnosti TJ Sokol a oddílů 

� v okresním a krajském tisku propagujeme činnost tělocvičné jednoty a oddílů 

v rozhlasu a televizi PRIMA zajišťujeme zveřejňováním výsledků oddílu házené 

� většina oddílů již zajišťuje aktualizaci svých internetových stránek 

� výbor TJ a výbory oddílů zajišťují blahopřání při životních výročích aktivních členů 

� v současné době má naše TJ tři divadelní soubory,  

divadelní soubor I, režie Jaroslav Bílek nastudoval a předvedl divadelní hru Lucerna 

4x a připravuje Naši Furianti, divadelní soubor II, režie Petr Vítek divadelní hra 

Hrátky  s čertem 5x a Máj 4x, divadelní soubor III, režie Jana Stehlíková divadelní 

hra Království z Nemanic 2x a Čarodějnická pohádka 4x. 

 

d) budovatelská činnost : 

� sportovního areál a sokolovna je průběžně udržovaná v dobrém stavu 

� oddíl házené zajišťuje údržbu hřiště pro házenou a pořádek v šatnách a klubovně 

� oddíl nohejbalu a volejbalu zajišťuje údržbu a pořádek na antukových hřištích 

� byla zpracována studie rekonstrukce sokolovny s ubytovnou 

 

e) finanční zabezpečení : 

� výbor Tělocvičné jednoty Sokol ve své činnosti vycházel z plánovaného rozpočtu, 

který byl schválen na valné hromadě 13. 3. 2009 

� výbor TJ a výbory oddílů důsledně sledovaly hospodárnost a účelnost svých výdajů 
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Výbor Tělocvičné jednoty Sokol mimo již uvedenou činnost, která vycházela z 

plánu činnosti, zajišťoval ještě následující úkoly: 

 

� na Župu byl předán statistický výkaz základních údajů, výkaz o členské základně a 

základně mládeže, výkaz o hospodaření, výkaz odboru všestrannosti, výkaz o 

vzdělavatelské činnosti a byla provedena registrace všech sportovních oddílů  

� byly předány žádosti župě o granty pro oddíl atletiky, biketrialu, házené a volejbalu 

� kontrolní komise zastupitelstva Městyse provedla kontrolu čerpání příspěvku na 

činnost TJ Sokol, kontrola byla bez připomínek 

� výbor rozhodl o způsobu a výši pronájmu za sokolík a sokolovnu 

� zástupci TJ informovali o průběhu a výsledku valné hromady Župy Havlíčkovy, která 

se byla 24. 04. 2009 v sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol Uhelná Příbram 

� starosta TJ informoval o průběhu jednání výboru ČOS v Praze 

� předseda odboru sportu a předseda oddílu házené podali žádost o grant na kraj 

Vysočina - krajského centra talentované mládeže v házené - zastupitelstvo kraje 

Vysočina udělilo grant KCTM oddílu házené 

� oddíl volejbalu obdržel grant kraje Vysočina pro práci s mládeží 

� na základě rozhodnutí výboru TJ Sokol, TJ požádala radu Městyse o navrácení 

pozemku pod a za kuželnou  do vlastnictví TJ s tím, že bude zapsáno věcné břemeno, 

včetně přístupové komunikace, která je ve vlastnictví TJ, na možnost oprav kanálů 

� oddíly, které vybírají peněžité vklady v hotovosti obdržely nová oddílová razítka 

� starosta TJ byl pozván na radu Městyse, kde členy rady informovat o činnosti TJ 

� výbor TJ byl průběžně informován o činnosti jednotlivých oddílů 

� výbor volejbalu 13.10.2009 uvolnil Pohanka Josefa ml. a kooptoval Chlubnu Petra 
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� na základě vypsání grantu župy Havlíčkovy výbor TJ schválil výběrovou komisi na 

opravu, výměnu žlabů a svodů střechy 

� bylo provedeno vyúčtování Župního grantu na oprava, výměna žlabů a svodů střechy 

� byly zrušeny komíny mimo nově obnovený komín ze Sokolíka, komínové průchody 

byly uzavřeny, byla provedena opravy a revize bleskosvodů 

� starosta Městyse pozval muže házené, kteří se probojovali do 1. ligy, v pátek 04. 09. 

2009 do obřadní síně Městyse, k zápisu do pamětní knihy kde dostali pamětní list 

� zástupci Kraje Vysočina provedli kontrolu čerpání dotace KCTM házené za rok 2008, 

vše v pořádku bez připomínek 

� výbor TJ odsouhlasil oddílové příspěvky 

� výbor TJ rozhodl o přidělení příspěvků oddílům od župy Havlíčkovy a pro mládež od 

zastupitelstva kraje Vysočina 

� v rámci drobné údržby správce sokolovny provedl opravu venkovních omítek, nátěrů 

dveří, okapů, parapetů a opravu schodu a vstupních dveří do šaten 

� oddíl házené uspořádal 2 pouťové zábavy 

� jednatelka a hospodář provedli aktualizaci Staveb a materiálového zabezpečení TJ 

� oddíl cyklistiky uspořádal 3 taneční zábavy 

� v sokolovně bylo doplněno nářadí pro potřebu cvičících a zpracován rozvrh cvičení 

� pokladník TJ průběžně informoval zástupce oddílů o stavu pokladny 

� výbor TJ rozhodl, že ve spolupráci s Městysem bude žádat MŠMT o grant „ Rozvoj 

sportu “, jedná se o dokončení vybavení Sportovního areálu 

�  průběžně jsou doplňovány a zajišťovány klíče od sokolovny pro zástupce oddílů 

� bylo provedeno vyúčtování grantů od ČOS 
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� bylo provedeno vyúčtování příspěvků pro oddíl cyklistiky a házené od ČOS 

� bylo provedeno vyúčtování příspěvku kraje Vysočina za KCTM házené 

� dle manuálu ČOS byly zajištěny revize elektro a bleskosvodů 

� v návaznosti na revize byla zpracována žádost, na rekonstrukci el. instalace jeviště 

� byla provedena úprava ovládání topení 

� výbor odsouhlasil provozní náklady - provoz hřiště, sokolovny a kuželny na rok 2010 

� Vánoční akce: 

  

 11. 12.  - Pyžamový turnaj 2009 - volejbal ženy a muži Sokolovna 

 19. 12.  - Rodinný turnaj dvojic ve volejbale Sokolovna 

 19. 12.  - Sportovní ples Sokolovna 

 22. 12.  - Turnaj v mariáši - 11. ročník, účast 17, vítěz Materna Z. Sportovní hala 

 26. 12.  - Turnaj v malé kopané Sportovní hala 

 28. 12.  - Přebor TJ v bleskovce šachu, účast 14 vítěz Zeman N. Město Sokolík 

 29. 12.  - Kuželky, přebor TJ o Pohár starosty městyse účast Kuželna 
                  12 hráčů, vítěz a přeborník TJ Radek Beneš 

� Výbor TJ vyslovil uznání oddílům za rozumné čerpání finančních prostředků 

v letošním nepříznivém roce 

� starosta TJ a předseda oddílu házené byli pozváni na zasedání rady Městyse 

k projednání příspěvku pro TJ 

� výbor TJ doporučil příspěvek pro mládež s tím, že vlastní rozdělení provede TJ 

� starosta TJ informoval výbor o doplnění webu: členové, funkcionáři + fotografie, 

mimo jiné ročenka činnosti TJ Sokol za rok 2008 

� výbor TJ rozhodl, že volební schůze sportovních oddílů, odboru všestrannosti a 

divadelního souboru proběhnou do 12.03.2010 

� výbor TJ rozhodl, že Valná hromada TJ bude v pátek 12. 03. 2010 v 18.00 hod.  
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V loňském roce, který byl pro naši jednotu velmi příznivý, jsme nepředpokládali, 

že můžeme naše úspěch ještě rozšířit. 

Rok 2009 však potvrdil, že práce vedení oddílů byla zodpovědná a na dobré 

výsledky z minulých roků dokázaly navázat. 

Za této situaci můžeme být snad spokojeni. Můžeme se chvíli, ale doopravdy jen 

chvíli těšit z toho, co jsme dokázali. Daleko větší kus práce je však před námi. Je 

potřeba v této práci a především s mládeží pokračovat a dokázat, že se jedná o správný a 

uskutečnitelný cíl našeho snažení. 

Finanční prostředky jsou základním předpokladem pro činnost Tělocvičné 

jednoty, oddílů, provoz sokolovny, opravu hřišť a budov. Se zajišťováním finančních 

prostředků byly v loňském roce velké problémy. Nelze předpokládat, že v letošním roce 

bude situace jednodušší. Za této situace musím znovu naléhat na vedení oddílů, aby své 

výdaje co nejzodpovědněji zvažovali. 

Všechny potíže byly překonávány díky dobrovolné práci funkcionářů a sportovců 

naší Tělocvičné jednoty. 

Závěrem svého vystoupení bych chtěl poděkovat jménem celé naší Tělocvičné 

jednoty Sokol a za účinnou finanční pomoc všem našim sponzorům.  

V neposlední řadě chci poděkovat všem sportovcům, trenérům, cvičitelům a 

funkcionářům oddílů Tělocvičné jednoty, kteří se podílejí na našich sportovních 

výsledcích a reprezentaci nejen naší Tělocvičné jednoty Sokol, ale i našeho Městyse 

Nové Veselí. Na úplný závěr jsem si nechal své osobní poděkování starosty Tělocvičné 

jednoty Sokol všem těm, kteří mi v mé práci  pomáhali. 
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 Plán  činnosti 
 

 

T J  Sokol  Nové  Veselí  na  rok  2010 

Valná hromada  -  12. 3. 2010 
 

 

 

I.   Ú v o d : 
 

Na rok 2010 si plánujeme reálné cíle, které jsme na základě zkušeností schopni 

zabezpečit a následně splnit. 

Výbor Tělocvičné jednoty při sestavování plánu činnosti vycházel z potřeb 

oddílů, odboru všestrannosti, vzdělavatelského odboru a jejich členů. Plán je sestaven s 

předpokladem na dosavadní ekonomické zajištění Tělocvičné jednoty Sokol. V případě 

zásadních změn bude operativně svolána mimořádná valná hromada Tělocvičné jednoty 

Sokol, která bude řešit uvedenou problematiku. 

 

 

II.   H l a v n í   ú k o l y : 

 

a) rozvoj tělesné výchovy : 

� uspořádat turnaje pro mládež - oddíly atletiky, házené, stol. tenisu, volejbalu a šachů 

� zajistit cvičení všech složek odboru všestrannosti 

� zajistit vycházky k prameni Oslavy 
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b) sportovní činnost : 
 

 

1. Atletika 

� oddíl atletiky uspořádá 24. ročník půlmaratónu okolo Nového Veselí a běhy mládeže 

2. Cyklistika 

� výbor oddílu zajistí činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

3. Házená 

� výbor oddílu zajistí činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

4. Kuželky 

� výbor oddílu zajistí činnost oddílu v jeho rekreační činnosti 

� uspořádá 4. ročník turnaje o pohár starosty Městyse a přebor TJ 

5. Nohejbal 

� výbor oddílu zajistí činnost oddílu v jeho rekreační činnosti 

6. Stolní tenis 

� výbor oddílu zajistí činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

7. Tenis 

� výbor oddílu zajistí činnost oddílu v jeho rekreační činnosti 

8. Šachy 

� výbor oddílu zajistí činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

9. Volejbal 

� výbor oddílu zajistí činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 
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c) propagační a výchovná práce : 

� zajišťovat propagaci a informovat občany Nového Veselí  o tělovýchovné činnosti v 

Novoveselském zpravodaji 

� zveřejňováním výsledků v okresním a krajském tisku v rozhlasu a televizi propagovat 

činnost tělocvičné jednoty a oddílů 

� zajistit aktualizaci internetových stránek TJ všemi oddíly TJ 

� zajistit blahopřání při životních výročích aktivních členů TJ 

� divadelní soubor zajistí činnost souboru a divadelního kroužku mládeže 

 

d) budovatelská činnost : 

� výbor TJ bude pokračovat v budování a údržbě sportovního areálu a sokolovny 

� výbor oddílu házené bude zajišťovat údržbu hřiště pro házenou a pořádek v šatách 

� výbory odd. nohejbalu a volejbalu zajistí údržbu a pořádek na antukových hřištích 

� výbor TJ bude zajišťovat aktivity v souladu s finančními možnostmi 

 

e) finanční zabezpečení : 

� výbor TJ bude ve své činnosti vycházet z plánovaného rozpočtu  

� výbor TJ a výbory oddílů budou důsledně sledovat hospodárnost  výdajů, účelnost 

finanční výdajů v návaznosti na schválený  rozpočet 
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Výbor TJ Sokol navrhuje následující rozpočet pro provoz  tělovýchovného zařízení a 

sportovní činnost oddílů na rok 2010. V návrhu jsou uvedeny plánované výdaje 

jednotlivých oddílů s tím, že výbory oddílů dle svého plánu rozčlení položky výdajů : 

 

 

 Příjem:      Výdaje:   
      

 601  reklama 35 000,00   501  provozní náklady 40 000,00 

 602  úrok, přeplatky 1 000,00   502  drobná údržba 25 000,00 

 603  provoz, údržba ČOS 80 000,00   503  elektřina, plyn, voda 270 000,00 

 604  členské příspěvky 80 000,00   504  mzdy, soc.poj., daň 50 000,00 

 605  dotace  50 000,00   505  údržba, investice 70 000,00 

 606  příspěvek Městys 135 000,00   506  ČS, pojiš., čl. znám.  15 000,00 

 607  dary sponzoři 10 000,00    
            

 TJ:   391.000,-     TJ: 470.000,-  
           

 Oddíly:  2,228.000,-     Oddíly: 2,277.000,-  
          

 Atletika 11 000,00    Atletika 14 000,00 

 Cyklistika 46 000,00   Cyklistika 51 000,00 
 Házená 1 900 000,00   Házená 1 903 000,00 
 Kuželky 20 000,00   Kuželky 25 000,00 
 Nohejbal 5 000,00    Nohejbal 13 000,00 

 Stolní tenis 6 000,00    Stolní tenis 6 000,00 
 Šachy 4 000,00    Šachy 9 000,00 
 Volejbal 205 000,00    Volejbal 220 000,00 

 Odbor všestrannosti 31 000,00    Odbor všestrannosti 36 000,00 

     

 zůstatek z roku 2009 128 275,00    
          

Celkem příjem 2,747.275,-    Celkem vydání  2,747.000,-  
            

 Přebytek 275,-        

 

III.   K o n t r o l a    p l á n u     č i n n o s t i : 

� tento plán bude průběžně kontrolován 

� na závěr roku provede kontrolní komise celkovou kontrolu hospodaření a činnosti TJ 
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Z P R Á V A 

 

mandátové  komise  z valné  hromady 

Tělocvičné  jednoty  Sokol  Nové  Veselí  ze  dne  12. 3. 2010 
 

 

Komise byla zvolena ve složení: 

Předseda…………………………………………. 

Členové…………………………………………… 

 

 

Na valné hromadě TJ je přítomno...…................….......členů. 

 

Bylo vydáno……………….volebních lístků. 

 

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí je usnášení schopná. 

 

 

Na valné hromadě TJ Sokol je přítomno.........…………..... hostů. 

 

 

 

Podpisy členů komise……………………………………………………………………. 
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Z P R Á V A 
 

volební  komise  z valné  hromady 

Tělocvičné  jednoty  Sokol  Nové  Veselí  ze  dne  12. 3. 2010 
 

Komise byla zvolena ve složení: 

Předseda………………………..Členové……………………………………………….. 

Valná hromada rozhodla o způsobu hlasování - volby budou……………..(veřejné-tajné) 

Přítomno……..členů, vydáno……..volebních lístků, pro zvolení je třeba……..hlasů. 

 

Průběh hlasování: 

1. Starosta: Král Jan  Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 

2. Jednatel: Kupová Věra Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 

3. Náčelník: Pohanka Josef Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 

4. Náčelnice: Bártová Marie Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 

5. Vzdělavatel: Vítek Petr Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 

6. Předseda: Štěpánek Luboš Pro……..Zdržel se……..Proti……Zvolen……… 
odboru sportu  

7. Člen výboru: Bílek Miloš, Landsman Jiří, Materna Zdeněk, Pohanka Zdeněk, 
Vencelides Jan, Vencelides Jaromír, Veselý Oldřich    

Pro……Zdržel se…...Proti….. 

Uvedení členové byli zvoleni do výboru TJ Sokol. 

8. Kontrolní komise: Dočekal Josef, Křivánek Josef, Landsman Jan, Sýkora Miroslav, 
Vencálek Bohuslav          Pro……Zdržel se…...Proti….. 

Uvedení členové byli zvoleni do kontrolní komise TJ Sokol. 

9. Vyslance do výboru župy: Král Jan, Materna Zdeněk, Sýkora Miroslav a 
náhradník Šimůnek Petr        Pro……Zdržel se…...Proti….. 

Uvedení členové byli zvoleni za vyslance do výboru župy. 

10. Do PV župy: Král Jan, Materna Zdeněk, Sýkora Miroslav a Šimůnek Petr  
                  Pro……Zdržel se…...Proti….. 

 Uvedení členové byli doporučeni do předsednictva výboru župy. 
 

Podpisy členů komise…………………………………………………………………… 
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Z P R Á V A 

 

návrhové komice z valné hromady 

Tělocvičné  jednoty  SOKOL  Nové  Veselí dne  12.  3.  2010 

 

U S N E S E N Í   V A L N É   H R O M A D Y 
 

Komise byla zvolena ve složení: 

Předseda…………………………………………. 

Členové…………………………………………… 

 

Valná  hromada  TJ  schvaluje : 

1. zprávu o činnosti TJ za rok 2009 

2. zprávu o hospodaření za rok 2009 

3. plán činnosti na rok 2010 

4. rozpočet na rok 2010 

5. zprávu volební komise 

6. zprávu mandátové komise  

 

Valná  hromada  TJ  ukládá: 

1. výboru Tělocvičné jednoty, výborům oddílů a všem členům  řídit se ve své 
práci plánem činnosti na rok 2010 

 

 

 

Podpisy členů komise……………………………………………………………………. 


