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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 23. 3. 2013 

 

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 2012 

10. Zpráva o hospodaření za rok 2012 

11. Zpráva kontrolní komise 

12. Zprávy o činnosti oddílů 

13. Plán činnosti TJ na rok 2013 

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  2012  

  

Valná hromada  -  23. 3. 2013 

 

I.   Ú v o d : 

Vážení hosté, sportovci a sportovní přátelé, 

činnost Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí byla v roce 2012 řízena 13-ti členným 

výborem Tělocvičné jednoty, který byl zvolen na valné hromadě 12. března 2010. Výbor 

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

24. 2. 2012 a schváleným plánem činnosti. Na práci Tělocvičné jednoty se dále podílela 

pětičlenná kontrolní komise. Výbor Tělocvičné jednoty v uplynulém období jednal 5 x a 

v užším složení jednali členové výboru na řešení konkrétních problémů, které bylo nutno 

bezodkladně řešit celkem 10 x. Dále se na činnosti výboru TJ Sokol podílí předsedové 

oddílů a poradci.  

 Sokolovna, která za posledních 25 let doznala podstatných změn a na svém 

objemu výrazně nabyla a je v dobrém stavu. Po celou dobu a i do budoucna je kulturním 

stánkem, který slouží celé obci. Náš předpoklad, že po otevření Sportovní haly bude 

sokolovna sloužit sportovnímu vyžití pouze okrajově se nenaplnil. Pohledem na rozvrh 

cvičení je skutečnost, že sokolovna je plně využita a oddíly se po vzájemné dohodě musí 

ve svých požadavcích dokonce uskromnit. 
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Ke konci roku 2012 měla naše Tělocvičná jednota Sokol 584 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 246 mužů, 

125 žen, 49 dorostenců, 20 dorostenek, 99 žáků a 45  žákyň. V TJ Sokol je sdruženo 

9 oddílů. Nejvíce členů má oddíl házené 325, dále volejbal 86 členů, cyklistika a šachy 

46 členů, následují stolního tenis 40 členů, kuželky 35 členů, atletika 17 členů, nohejbal 

16 členů a tenis 10 členů. V odboru všestrannosti je 111 členů v divadelním souboru 

pracuje 39 členů a součástí Věrné gardy je 47 členů.  

 

 

II.   H l a v n í   ú k o l y : 

 

a) rozvoj tělesné výchovy : 

� turnaje a soutěže pro mládež uspořádaly - oddíly atletiky, cyklistiky, házené, kuželek, 

stolního tenisu, šachu a volejbalu 

� bylo zajištěno cvičení odboru všestrannosti 

� Věrná garda uskutečnila tři vycházky k pramenu Oslavy odemknutí pramene Oslavy 

92 účastníků, kontrola pramene 57 účastníků a zamknutí pramene i přes velmi špatné 

počasí 30 účastníků, celková účast 169 turistů  

 

b) sportovní činnost : 
 

s činností jednotlivých sportovních oddílů nás seznámí předsedové oddílů 

 

níže uvedené pouze pro informaci 

 

Jednotlivé oddíly podávají samostatnou zprávu o své činnosti. 
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1. Atletika 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

� oddíl atletiky uspořádal 24. 6. 2012 již 26. ročník půlmaratónu okolo Nového Veselí, 
který se uskutečnil na trati Nové Veselí - Újezd. Tohoto závodu se zúčastnilo 
57 mužů, 10 žen, 7 km příchozí 5 mužů, 2 ženy, vložené závody pro mládež s účastí 
41 atletů,  dorostenci 2,6 km 1, 1,9 km st. žáci 4 žáci a 1 žákyně, 1,3 km ml. žáci 11 a 
5 žákyň, 650 m nejml. žáci 7 a 3 žákyně, 200 m předškoláci žáci 4 a žákyně 5, 
celkem 115 z Nového Veselí 12.  

2. Cyklistika  

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

3. Házená  

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

4. Kuželky  

� oddíl zajišťoval rekreační činnost svých členů 

� turnaj o pohár starosty Městyse, jehož součástí byl přebor TJ, z 22. účastníků se stal 
vítězem a přeborníkem TJ Sokol Jan Král ml., ze 4. dětí byla 1. Kabelková Viktorie 

5. Nohejbal 

� zajistil rekreační činnost družstva mužů 

6. Stolní tenis 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

� oddíl zajistil účast „A“ družstva mužů v okr. přeboru II. třídy, kde skončil 6. z 10. 

� „B“ družstvo v okr. přeboru V. třídy skončilo na 3. místě z 10. účastníků 

� velkým přínosem pro oddíl je účast mládeže v krajských a republikových soutěží 

7. Šachy 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

� družstvo mužů hraje v regionální soutěži východ, kde je na 3. místě 

� přebor TJ za rok 2012 1. ze 13. hráčů po 5-té Miroslav Sýkora, letos hraje 12 hráčů 

� 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 
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8. Tenis  

� výbor oddílu zajišťoval pouze rekreační činnost oddílu 

9. Volejbal 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

� družstvo kadetek bylo rozpuštěno a hráčky přešly do extraligového klubu KCTM Vys. 

 

c) propagační a výchovná práce : 

� v Novoveselském zpravodaji informujeme o činnosti TJ Sokol a oddílů 

� v okresním a krajském tisku v rozhlasu a televizi propagujeme činnost TJ a oddílů  

� většina oddílů již má internetové stránky, výbor TJ apeluje na většinu oddílů, aby své 

stránky aktualizovaly a informovali o výsledcích v kategorii žáků 

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

� v roce 2012 divadelní soubor nastudoval tři divadelní hry, režie Jaroslav Bílek 

divadelní hra Hrátky lásky 4x, Petr Vítek divadelní hra Švestkové hody 3x, Jana 

Stehlíková divadelní hra Hastrmanská Komedye 4x  

 

d) budovatelská činnost : 

� byla provedena kompletní rekonstrukce elektrického vybavení jeviště 

� byly provedeny kompletní revize elektroinstalací v sokolovně, kuželně a klubu 

� oddíl volejbalu požádal starostu Městyse o zajištění tují k vysázení kolem plážového 

hřiště a celou akci zrealizovali 

� byly provedena nátěry laviček a plotů 

� byl proveden nátěr střechy klubu, výměna vnějšího podhledu za umělý a čelního prkna 

� v uplynulém období se podařilo vybudovat vířivku pro regeneraci sportovců 
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� byla provedena opravu zatahovacích stěn a u všech opravu zámků a výměna nových 

nerezových lišt na zamykání 

� 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 

 

e) finanční zabezpečení : 

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

byl schválen na valné hromadě 24. 2. 2012 

  

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

� tento plán byl průběžně kontrolován 

� na závěr roku provedla kontrolní komise celkovou kontrolu hospodaření a činnosti TJ 

� výbor TJ a výbory oddílů důsledně sledovaly hospodárnost a účelnost svých výdajů 
 

 

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol mimo již uvedenou činnost, která vycházela z 

plánu činnosti, zajišťoval ještě následující úkoly: 

� výbor TJ odsouhlasil provozní náklady na rok 2012 na provoz  hřišť, sokolovny, 

sokolíku, kuželny a klubovny 

� výbor TJ rozhodl, že třetí šatna bude sloužit k přespání našich členů 

� výbor TJ rozhodl, že jubilantům bude začátkem roku 2013 bude předávaná pamětní 

stříbrná mince ČOS vydaná k 150. výročí založení Sokola 

� výbor TJ odsouhlasil oddílové příspěvky 
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� byly vyřešeny všechny požadavky trenérů a cvičitelů na doplnění klíčů k sokolovně 

� 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 

� na ČOS byly zaslány žádosti na finanční podporu pro házenou a volejbal 

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

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

kraj Vysočina - krajského centra talentované mládeže 

� kontrolní komise zastupitelstva Městyse provedla kontrolu čerpání příspěvku na 

činnost TJ Sokol za rok 2011, kontrola byla bez připomínek 

� v anketě o nejlepšího sportovec okresu Žďár nad Sázavou pro rok 2011, v městském 

divadle ve Žďáře nad Sáz. 2.3. 2012 byli v kategorii kolektiv mládeže na 2. místě 

mladší žáci házené, handicapovaný 2. místo Jiří Král cyklistika a dospělí jednotlivci 

10. místo David Šustek házená 

� anketa sportovec kraje Vysočina pro rok 2012, vyhlášení v Zámku Polná 17.04.2012 

v kategorii kolektivů dostaly nejvíce hlasů naše volejbalové kadetky a v kategorii 

zdravotně postižených sportovců zvítězil Jiří Král cyklistika 

� Mirek Sýkora informovali o průběhu a výsledku valné hromady Župy Havlíčkovy, 

která se konala 20. 04. 2012 v Havlíčkově Brodu 

� z důvodu zlepšení stavu v sokolovně výbor TJ rozhodl, zajistit uklizečku, tento úkol 

zajistil oddíl cyklistiky, paní Balvínovou a Pospíchalovou, včetně úklidových 

prostředků a vysavač 

� Český svaz házené udělil 4.6.2012 našemu oddílu házené Klubové centrum žactva 

� výbor TJ rozhodl rozšířit poradce výboru o Pavlíka Vladimíra 
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� výbor TJ rozhodl o změně dodavatele elektrické energie 

� výbor TJ rozhodl o sloučení tří pojistných smluv do jedné a snížení pojistného 

� divadelní soubor jmenoval svojí zástupkyní  Janu Stehlíkovou 

� starosta informoval, že dle zákona o účetnictví musí TJ od 1.1.2012 účtovat v 

podvojném účetnictví zpracování účetnictví bylo dohodnuto s Kateřinou Neuerovou 

� z důvodu malé účasti členů na schůzích výboru bylo rozhodnuto, zpracovat docházku 

za posledních 6 schůzí a pohovořit s těmi, kteří mají méně než 3 účasti, starosta 

informuje, Oldřich Veselý, Josef Pohanka, Zdeněk Pohanka zlepší docházku, Jaromír 

Vencelides se vzdal funkce člena výboru, Petr Vítek se vzdal funkce vzdělavatele TJ 

a člena výboru TJ - výbor TJ bere na vědomí a schvaluje 

� 7.9. proběhlo slavnostní přijetí sportovců a zápis do pamětní knihy městyse, družstva 

mužů oddílu házené za postup do I. celostátní ligy  

� výbor TJ na své schůzi 6.10.2012 rozhodl, kooptovat do výboru TJ Ivo Jonáka a 

vzdělavatele Janu Stehlíkovou, dále jmenovat Jaromíra Vencelides a Kateřinu 

Neuerovou poradcem výboru TJ 

� na základě nabídky na sluneční elektrárnu na sokolovně, výbor TJ rozhodl po 

posouzení a zvážení stavby elektrárny vlastními silami akci nerealizovat 

� po vleklých jednáních o ustavení MAS Santiniho Žďársko a nepřehledné situaci 

v městě Žďár n.S., výbor TJ rozhodl v souladu se stanoviskem Městyse vstoupit do 

MAS Havlíčkův kraj, zástupcem v MAS byl určen starosta Jan Král 

� byl zpracován provozní řád vířivky 

� TJ podala na MAS Havlíčkův kraj projekt na atletickou dráhu s doskočištěm, nebyli 

jsme vybráni, na tento projekt jsme požádali o dotaci Kraj Vysočina 

� výbor TJ byl průběžně informován o činnosti jednotlivých oddílů 
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� pokladník TJ průběžně informoval zástupce oddílů o stavu pokladny 

� na základě upozornění starosty Městyse a stížnosti sousedů výbor TJ rozhodl, že 

pořadatel akce v Sokolíku podpise potvrdí důrazně upozorňujeme pořadatele akce a 

všechny účastníky na povinnost dodržovat po 22:00 hodině v prostoru před 

Sokolíkem a kolem celé sokolovny noční klid, současně připomínáme všem 

účastníkům a pořadateli udržovat pořádek kolem popelnic 

� výbor TJ rozhodl přispět na prezidentský volební fond Miloše Zemana, kdo chce 

přispět složí do pokladny příslušnou částku a TJ doplní na 10.000,- Kč 

 

� Pro informaci, Vánoční akce: 

 
2., 9., 15 a 16.12 sokolovna                              - divadlo Hastrmanská Komedye  
21. 12. hala  turnaj v mariáši  - Kratochvíl B. ze 16. 
22. 12. hala  turnaj rodinných dvojic ve volejbalu - Voloušci z 12 
22. 12. sokolovna Šimonová penzion Na Louce 
23. 12. sokolovna Vánoční koncert hudba Vencelides 
26. 12. hala  turnaj v malé kopané  - Nová ulice z 5. 
27. 12. Sokolík hudba Vencelides 
28. 12. Sokolík 4. roč. memoriál Milana Holcmana, bleskovka šachy  
  - Zimpl Milan z 12. 
29. 12. kuželna Turnaj o pohár starosty Městyse, přebor TJ kuželky  
  - Král Jan ml. z 18. a žáctvo Kabelová Viktorie ze 4. 
29. 12. sokolovna taneční zábava - oddíl cyklistiky 
30. 12. sokolovna přebor ve stolním tenisu neregistrovaní  
  - Kupa Jan z 22. a žactvo Vencálková Monika z 10. 
30. 12. Sokolík setkání příznivců oddílu házené 
následně: 
10.02. hala turnaj veteránu ve volejbalu, naši 3. z 5. 
24.02. sokolovna dětský karneval 
 
 

� na základě odborné prohlídky bylo potvrzeno, že dvě lípy na jižní straně sokolovny 

musí být z bezpečnostního důvodu poraženy a na jejich místě budou vysazeny nové 

� bylo provedeno vyúčtování grantů ČOS oddíly atletiky, cyklistiky, házené a volejbalu 



_______________________________________________________________________ 

Valná hromada TJ SOKOL                                                                     23. 3. 2013 11 

 

� bylo provedeno vyúčtování příspěvků pro oddíl házené a volejbalu od ČOS 

� byl vyúčtován Visegrádský fond za rok 2012 a podána žádost na rok 2013 házená 

� byl vyúčtován Fond budoucnosti za rok 2012 a byla podána žádost na rok 2013 házená 

� bylo provedeno vyúčtování příspěvku dotace na opravy Župa Havlíčkova a od Kraje 

Vysočina, Župa Švecova a od kraje Vysočina na KCTM házené a grant pro cyklistiku 

� oddíl cyklistiky jeden grant od Kraje Vysočina vrátil 

� výbor TJ rozhodl, že v případě finančního zajištění bude realizováno doplnění 

sociálního zařízení o infrasaunu pro 4 osoby 

� starosta TJ několikrát vyzval oddíly k vyúčtování akcí, k 16.1.2013 toto nebylo 

provedeno a náklady na provoz sokolovny byly přeúčtovány z TJ na oddíly 

� předsedové oddílů byli informováni o finančním podílu na provozních nákladech TJ 

� starosta informoval o jednání o poplatcích s Českou spořitelnou, na základě 

předložení dokladů byla poskytnuta 30% sleva 

� byl spuštěn informační elektronický kalendář na webu Městyse je informace o 

obsazení haly, posilovny, školy, na webu TJ Sokol o sokolovně, Sokolíku, klubu, 

kuželny, venkovních hřišť volejbalu, nohejbalu, házené a plážového volejbalu 

� rodičům hráček volejbalu byla podána informace o ekonomické situaci oddílů v TJ 

� výbor TJ odsouhlasil provozní náklady na rok 2013 na provoz  hřišť, sokolovny, 

sokolíku, kuželny, klubovny a vířivky 

� výbor rozhodl, že Valná hromada TJ bude v sobotu 23.3.2013 v 18.00 hodin, delegáti 

dle počtu členů oddílu: T - 1, A, K, N - 2, Š - 3, C, ST - 4, V - 5, OV - 8 a H - 20 

� přes nemalé potíže se povedlo zajistit kompletní převedení našeho účetnictví na 

podvojné, uzavřít účetně rok 2012, zpracovat uzávěrku a daňové přiznání, za tuto 

práci musím poděkovat Kateřině Neuerové 
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Rok 2012 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 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 zvažovali co nejzodpovědněji. 

V této oblasti čeká nový výbor TJ Sokol a předsedy oddílů nelehký úkol. 

V současné době jsou některé sportovní aktivity oddílů sice za menší sazby než pro 

veřejnost zpoplatněny, ale větší část těchto aktivit je bez jakékoliv spoluúčasti. Tato 

situace je do budoucna nepřijatelná a právě nastavení vyváženého poměru bude pro 

výbor TJ a pro předsedy oddílů velkou výzvou. 

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 všem, kteří mi v mé práci 

pomáhali. 
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 Plán  činnosti 
 

T J  Sokol  Nové  Veselí  na  rok  2013 

 

Valná hromada  -  23. 3. 2013 
 

 

I.   Ú v o d : 
 

 

Na rok 2013 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 prvním 

pololetí roku 2013 dostává výbor TJ Sokol za úkol zpracovat a nastavit na základě 

připomínek předsedů oddílů a odborů vnitřní kalkulaci spoluúčasti oddílů a odborů na 

provozních nákladech souvisejících s finančním zajištěním provozu TJ Sokol. 

 

 

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 



_______________________________________________________________________ 

Valná hromada TJ SOKOL                                                                     23. 3. 2013 14 

b) sportovní činnost : 
 

sportovní oddíly pracují dle vlastního plánu činnosti, který zpracují výbory oddílů 

 

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 dle finančních možností připravovat dokončení servisu pro sportovce, 

sauna, masáže, atletická dráha s doskočištěm a studie ubytovny nad kuželnou 

 

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 2013. V návrhu jsou uvedeny plánované výdaje 

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

 

Příjem:      Výdaje:   
            

601  reklama 55 000,00   501  provozní náklady 20 000,00 

602  úrok, přeplatky 1 000,00   502  drobná údržba 37 000,00 

603  provoz, údržba ČOS 60 000,00   503  elektřina, plyn, voda 260 000,00 

604  členské příspěvky 90 000,00   504  mzdy, soc.poj., daň 42 000,00 

605  dotace 50 000,00   505  údržba, investice 150 000,00 

606  příspěvek Městys 155 000,00   506  ČS, pojiš., čl. znám. 42 000,00 

607  dary sponzoři 30 000,00       
            

TJ:    441 000,00    TJ: 551 000,00 
           

 Oddíly: 2 883 000,00    Oddíly: 2 919 000,00 
            

 Atletika 10 000,00    Atletika 10 000,00 

 Cyklistika 150 000,00    Cyklistika 180 000,00 

 Házená 2 420 000,00    Házená 2 460 000,00 

 Kuželky 10 000,00    Kuželky 10 000,00 

 Nohejbal 5 000,00    Nohejbal 7 000,00 

 Stolní tenis 9 000,00    Stolní tenis 12 000,00 

 Šachy 5 000,00    Šachy 11 000,00 

 Volejbal 190 000,00    Volejbal 192 000,00 

 Odbor všestrannosti 19 000,00    Odbor všestrannosti 19 000,00 

 Divadlo 15 000,00    Divadlo 18 000,00 
            

 zůstatek z roku 2012 158  989,87       
            

Celkem příjem 3 482 989,87    Celkem vydání  3 470 000,00 
            

 Přebytek 12 989,87             

 

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  23. 3. 2013 
 

 

Komise byla zvolena ve složení: 

Předseda: Jonák Ivo 

Členové:   Vencelides Jaromír, Stehlíková Jana 

 

 

Na valné hromadě TJ je přítomno 47 z 51 delegovaných členů, což je 92%. 

 

 

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí je usnášení schopná. 

 

 

Na valné hromadě TJ Sokol jsou přítomni dva hosté. 

 

 

 

Podpisy členů komise………………………………………………….(Zpráva MK 13) 
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Z P R Á V A 
 

volební  komise  z valné  hromady 

Tělocvičné  jednoty  Sokol  Nové  Veselí  ze  dne  23. 3. 2013 
 

Komise byla zvolena ve složení: 

Předseda: Krajčovičová Věra, Členové: Vencelidesová Miroslava a Beneš Radek 

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

Přítomno 47 delegátů, pro zvolení je třeba 24 hlasů 

 

Průběh hlasování: 

1. Starosta: Král Jan  Pro: 46   Zdržel se: 1      Proti: -    Zvolen:  Ano 

2. Místostarosta Landsman Jiří Pro: 47   Zdržel se: -       Proti: -    Zvolen:  Ano 

3. Jednatel: Bártová Marie Pro: 46   Zdržel se: 1      Proti: -    Zvolen:  Ano 

4. Náčelník: Pohanka Josef Pro: 46   Zdržel se: 1      Proti: -    Zvolen:  Ano 

5. Hospodář: Materna Zdeněk Pro: 46   Zdržel se: 1      Proti: -    Zvolen:  Ano 

6. Vzdělavatel: Stehlíková Jana Pro: 46   Zdržel se: 1      Proti: -    Zvolen:  Ano 

7. Předseda OS: Štěpánek Luboš Pro: 46   Zdržel se: 1      Proti: -    Zvolen:  Ano 

8. Člen výboru:  Bílek Miloš, Jonák Ivo, Neuerová Kateřina, Pohanka Zdeněk, 
Šimůnek Petr, Vencelides Jan 

Pro: 45   Zdržel se: 2  Proti: - 

Uvedení členové byli zvoleni do výboru TJ Sokol. 

9. Kontrolní komise: Dočekal Josef, Křivánek Josef, Landsman Jan, Sýkora Miroslav, 
Vencálek Bohuslav          Pro: 47   Zdržel se: -  Proti: - 

Uvedení členové byli zvoleni do kontrolní komise TJ Sokol. 

10. Vyslance do výboru župy: Král Jan, Materna Zdeněk, Sýkora Miroslav a 
náhradník Šimůnek Petr        Pro: 47   Zdržel se: -  Proti: - 

Uvedení členové byli zvoleni za vyslance do výboru župy. 

11. Do PV župy: Král Jan, Materna Zdeněk, Sýkora Miroslav a Šimůnek Petr  
                            Pro: 47   Zdržel se: -  Proti: - 

 Uvedení členové byli doporučeni do předsednictva výboru župy. 

Podpisy členů komise…………………………………………………..(Zpráva VK 13) 
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Z P R Á V A 

 

návrhové komice z valné hromady 

Tělocvičné  jednoty  SOKOL  Nové  Veselí dne  23.  3.  2013 

 

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: Šimůnek Petr 

Členové:   Pazdera Otakar, Pohanka Zdeněk 

 

Valná  hromada  TJ  schvaluje : 

1. zprávu o činnosti TJ za rok 2012 

2. zprávu o hospodaření za rok 2012 

3. plán činnosti na rok 2013 

4. rozpočet na rok 2013 

5. zprávu mandátové komise 

6. volbu vyslanců a delegátů na VH Župy 

7. zprávu návrhové komise - usnesení valné hromady 

 

Valná  hromada  TJ  ukládá: 

1. výboru Tělocvičné jednoty, výborům oddílů a všem členům řídit se ve své 
práci plánem činnosti na rok 2013 

 

 

 

Podpisy členů komise…………………………………………………..(Zpráva NK 13) 


