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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 27. 3. 2015 

 

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 mandátové komise TJ 

6. Volba návrhové komise TJ 

7. Zpráva o činnosti TJ za rok 2014 

8. Zpráva o hospodaření za rok 2014 

9. Zpráva kontrolní komise 

10. Zprávy o činnosti oddílů 

11. Plán činnosti TJ na rok 2015 

12. Diskuse 

13. Zpráva mandátové komise oddílu házené 

14. Zpráva mandátové komise TJ 

15. Zpráva návrhové komise TJ - usnesení valné hromady 

16. Závěr 
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Zpráva  o  činnosti 
  

T J  Sokol  Nové  Veselí  za  rok  2014  

  

Valná hromada  -  27. 3. 2015 

 

I.   Ú v o d : 

Vážení hosté, sportovci a sportovní přátelé, 

činnost Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí byla v roce 2014 řízena 9-ti členným 

výborem Tělocvičné jednoty, který byl potvrzen na valné hromadě 11. dubna 2014. 

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

11. 4. 2014 a schváleným plánem činnosti. Na práci Tělocvičné jednoty se dále podílela 

tříčlenná kontrolní komise. 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 17 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. Pohledem na rozvrh cvičení je skutečnost, že sokolovna 

je plně využita a oddíly se po vzájemné dohodě musí ve svých požadavcích dokonce 

uskromnit. 

 

Ke konci roku 2014 měla naše Tělocvičná jednota Sokol 565 členů. Naše TJ je 

největší Tělocvičná jednota v župě Havlíčkově a v kraji Vysočina je dle dostupných 

informací třetí největší sokolskou jednotou. Členskou základnu TJ tvoří 241 mužů, 

127 žen, 42 dorostenců, 20 dorostenek, 86 žáků a 52  žákyň. V TJ Sokol je sdruženo 
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8 oddílů. Nejvíce členů má oddíl házené 316, dále volejbal 100 členů, kuželky 41 členů, 

šachy 39 členů, cyklistika a stolního tenis 38 členů, následuje atletika 17 členů, nohejbal 

15 členů a oddíl tenis byl po dlouhodobé nečinnost zrušen. V odboru všestrannosti je 97 

členů v divadelním souboru pracuje 34 členů a součástí Věrné gardy je 46 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 

87 účastníků, kontrola pramene 84 účastníků a zamknutí pramene 55 účastníků, 

celková účast 226 turistů, dlouhodobá spolupráce se Zahrádkáři, kteří zajišťují sladké 

pochutnání, byla obnovena spolupráce s Myslivci, kteří zajistili soutěže a poučení o 

přírodě pro naše nejmenší 

 

 

b) sportovní činnost : 
 

s činností jednotlivých sportovních oddílů nás seznámí předsedové oddílů 

 

Jednotlivé oddíly podávají samostatnou zprávu o své činnosti 

 

1. Atletika 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 
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2. Cyklistika  

� členové oddílu organizovali společné vyjížďky, zimní tréninky v sokolovně 

� Jirka Král na Speciální olympiádě v Brně 30.6.-2.7. získal dvě stříbrné medaile 

v časovce na 3 a 5 km 

3. Házená  

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

4. Kuželky  

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

5. Nohejbal 

� zajistil rekreační činnost družstva mužů 

6. Stolní tenis 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

7. Šachy 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

8. Volejbal 

� výbor oddílu zajišťoval činnost oddílu dle vlastního plánu činnosti 

9. Divadelní soubor 

� výbor zajišťoval činnost dle vlastního plánu činnosti 

 

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  

� oddíly mají internetové stránky, výbor apeluje na oddíly, aby své stránky aktualizovaly 

� výbor TJ a výbory oddílů zajišťují blahopřání při životních výročích aktivních členů 
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d) budovatelská činnost : 

� byly provedena nátěry laviček a plotů 

� 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 

� ve standardním provozu je vířivka a infrasauna 

� byla provedena oprava střechy na sokolovně (východní strana), oprava střechy nad 

přístavkem Sokolíka, u nových šaten oprava střechy a parapetů, u kuželny oprava žlabů 

� byl zhotoven chodník propojující klub s parkovištěm haly - běžecký okruh 

� opraven chodník kolem sokolovny u antukových hřišť, dále byl opraven chodník před 

bočním vstupem sokolovny 

� byla zpracována žádost o strojní investice od ČOS - doplnění ukazatele ve Sportovní 

hale a ČOS rozhodla o přidělení finančních prostředků, akce byla realizována 

� byla provedena oprava vstupních dveří 

 

e) finanční zabezpečení : 

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

který byl schválen na valné hromadě 11. 2. 2014 

 

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

plánu činnosti, zajišťoval ještě následující úkoly: 

 

� výbor TJ odsouhlasil oddílové příspěvky 

� byly vyřešeny všechny požadavky trenérů a cvičitelů na doplnění klíčů k sokolovně 

� za pomoci Župy Havlíčkovy byla provedena transformace naší TJ na Spolek  

� 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, házené, nohejbalu a volejbalu 

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

Vysočina - krajského centra talentované mládeže a na podporu mládeže volejbalu 

� kontrolní komise zastupitelstva Městyse provedla kontrolu čerpání příspěvku na 

činnost TJ Sokol za rok 2014, kontrola byla bez připomínek 

� Kateřina Neuerová požádala o ukončení své činnosti jako účetní TJ. Výbor TJ vzal tuto 

skutečnost na vědomí a rozhodl o uvolnění z funkce poradců výboru TJ, včetně Dočekala 

Josefa a Vencálka Bohuslava 

� jako účetní byla získaná Petra Bartoňová. Výbor rozhodl o jejím zařazení do poradců 

� výbor TJ rozhodl o zrušení oddílu tenisu k 31. 12. 2014 

� byly provedeny revize plynových spotřebičů 

� výbor rozhodl, že v návaznosti na Změny živnostenského zákona č. 455/91 nebude 

pořadatelem opakujících se taneční zábavy za účelem zisku 

� výbor ČOS rozhodl, že členské příspěvky pro dospělé jsou ve výši 500,- Kč 
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� na základě připravované akce, výstavba ubytovny nad kuželnou pro lepší využití Sportovní 

haly a zlevnění přípravy sportovců, v souladu s vypsaným Záměrem Městyse Nové Veselí, 

č. j. 10/2014 TJ Sokol požádal o darování, část pozemku parc č. 164 o výměře 903 m2 a část 

pozemku parc. č. 169 o výměře 153 m2, nacházející se v katastrálním území Nové Veselí 

(lokalita u sokolovny), který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Kraj 

Vysočina, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, jedná se o vrácení části majetku Sokolu 

� výbor TJ rozhodl podat žádost na MŠMT o dotaci na Modernizaci sokolovny, 

vybudování ubytovny a bowlingu 

� výbor TJ pověřil pracovní skupinu k odsouhlasení zadání na ubytovnu. Pracovní 

skupina vybrala Společnost IPI s.r.o., Žďár n.S. pro dotační poradenství a rozhodla o 

podepsání smlouvy na tyto služby. Výbor TJ Sokol potvrdil 

� následně IPI vybrala dodavatele na projekt, a.s. Santis, Žďár n.S., byla uzavřena 

smlouva. Výbor TJ Sokol potvrdil 

� oddíl cyklistiky zvolil dne 20.12.2014 nový výbor, předseda Vladimír Pavlík, členové 

Jaroslava Pavlíková, Jiří Rössler                                                                                                                

� oddíl Kuželky zvolil dne  30.12.2014 nový výbor, předseda Zdeněk Vrkoč, členové 

Emilie Hladíková, Věra Krajčovičová, Miroslava Vencelidesová, Miroslav Vlček 

� oddíl házené doplnil výbor o Ludvíka Valouška 

� při kontrole střechy sokolovny byl zjištěno prosakování vlhkosti, nabídka Fy Ruber, 

Weckman MAT, červená TYP 4, žlaby, svody, celková cena 481.466,- 

� výbor TJ rozhodl o výši příspěvků oddílů na úhradu provozních nákladů TJ 

� oddíl házené uspořádal pouťové zábavy 

� výbor TJ byl průběžně informován o činnosti jednotlivých oddílů 

� oddíly byly průběžně informovány o finančním stavu oddílové pokladny 
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� Výbor ČOS rozhodl, že pojištění nemovitého majetku si zajistí Tělocvičné jednoty 

� výbor TJ rozhodl že požádá o společné pojištění Župu Havlíčkovu, toto pojištění by 

mělo být výhodnější než samostatné 

� Výbor TJ doplnil poradce o Pohanku Leoše 

� Pro informaci, Vánoční akce: 
 
do  14. 12. kuželna kuželky 2. ročník turnaje 100 hodů                    účast 64 1. Petr Deyssig 
 13. 12. hala volejbal Mladší žákyně (H.Brod, Pelhřimov) účast 42  
 13. 12. sokolovna divadlo Sněhová královna účast 58 
 14. 12. sokolovna divadlo Sněhová královna účast 82 
 17. 12. hala házená Jednání výboru oddílu házené účast 15 
 19. 12. Sokolík TJ  Jednání výboru TJ Sokol účast 19 
 19. 12. hala bufet mariáš 16. ročník mariášového turnaje  účast  účast 12 1. Zdeněk Materna 
 20. 12. hala volejbal Rodinný turnaj dvojic 2014   účast 28  1.J+J Kupa a J+T Maternová 
 20. 12. sokolovna divadlo Sněhová královna účast 170 
 21. 12 sokolovna hudba Vánoční koncert hudba Vencelides účast 114 
 26. 12. hala malá kopaná Štěpánský turnaj             6 družstev účast 52 1. Kozí 
 27. 12. Sokolík šachy Memoriál M. Holmana - bleskovka účast 9 1. Roman Bílek 
 28. 12. sokolovna stolní tenis Turnaj neregistrovaných        účast 18         1. J.Kupa a D.Kulhánek 
 30. 12. kuželna kuželky  Turnaj o pohár starosty Městyse, přeb.TJ účast 19  1. Materna Zdeněk    
      30. 12. Sokolík hudba Vencelides účast 35 

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

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

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

Vysočina, Župa Švecova a od kraje Vysočina na KCTM házené a volejbalu 

� byla podepsána smlouva na stravování a ubytování sportovců se ZŠ 

� výbor TJ odsouhlasil provozní náklady na rok 2015 na provoz  hřišť, sokolovny, 

sokolíku, kuželny, klubovny a vířivky, na základě doplněných informací bude nutné 

tyto náklady znovu objektivně posoudit 

� výbor rozhodl, že Valná hromada TJ bude v pátek 27.3.2015 v 18.00 hodin 

� Rok 2014 potvrdil, že práce vedení oddílů byla zodpovědná a na dobré výsledky 

z minulých roků dokázaly navázat. 
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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. 

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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Zpráva  o  hospodaření 
 

T J  Sokol  Nové  Veselí  na  rok  2015 

 

Valná hromada  -  27. 3. 2015 

 

V průběhu roku 2014 všechny oddíly důsledně dbaly na hospodárnost výdajů a 

výsledkem této odpovědné práce je skutečnost, že oddíly vyrovnaly ztráty z předchozího 

období a rok 2015 zahajovaly s vyrovnanou bilancí. 

Výboru TJ se podařilo do roku 2015 vstoupit s rezervou, která bude sloužit jako 

základ pro nepřímé náklady na Modernizaci sokolovny – výstavbu ubytovny a bowlingu. 

Nyní však již k číslům: 

 

  Rok 2013: příjem 14 vydání 14 Rok 2014 31.12.2014 

Kuželky 27 5 980 -7 101 -1 121 -1 094 

Nohejbal 843 7 560 -13 150 -5 590 -4 747 

Házená -291 291 2 765 616 -2 510 896 254 720 -36 571 

Atletika 0 20 197 -18 697 1 500 1 500 

Stolní tenis 6 242 13 000 -4 329 8 671 14 913 

Šachy 1 405 11 660 -6 172 5 488 6 893 

Divadlo 9 088 7 000 -8 000 -1 000 8 088 

OV 0 25 098 -25 098 0 0 

Cyklistika 23 390 3 500 -25 496 -21 996 1 394 

Volejbal 99 331 393 384 -485 803 -92 419 6 912 

      

Oddíly -150 965 3 252 995 -3 104 742 148 253 -2 712 

      

Výbor 237 869 868 457 -834 523 33 934 271 803 

      

C e l k e m 86 904 4 121 452 -3 939 265 182 187 269 092 
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 Tyto řekněme suchá čísla Vám doplním několika zajímavými informacemi 

z rozpočtu TJ a dvou největších sportovních oddílů: 

 

  házená volejbal výbor celkem 

odd. příspěvky 213 000,00  108 853,00  0,00  341 983,00 

dotace 1 456 625,00  86 390,00  432 190,00  1 993 985,00 

materiál -251 372,00  -60 303,00  -164 209,00  -490 715,00 

cestovné+doprava -416 315,00  -55 774,00  0,00  -489 241,00 

rozhodčí -161 069,00  -3 926,00  0,00  -164 995,00 

startovné -58 650,00  -5 564,00  0,00  -71 390,00 

registrace -20 915,00  -1 800,00  -34 800,00  -57 715,00 

nájmy (hřiště) -698 400,00  -195 900,00  0,00  -911 250,00 

energie 0,00  0,00  -280 761,00  -280 761,00 

opravy -10 798,00  0,00  -253 060,00  -263 858,00 

soustředění  -104 625,00  -63 592,00  0,00  -168 809,00 

 

Z uvedených čísel je zřejmé, že rok 2014 byl pro oddíly a tedy i pro celou 

tělocvičnou jednotu Sokol Nové Veselí po finanční stránce úspěšný. 

 

Znovu a opakovaně žádám všechny, kteří se svým dílem podíleli na této práci, 

aby velmi dobře zvažovali, nad vynaloženými finančními prostředky a aby i nadále byli 

velmi aktivní při získávání finančních prostředků pro svoji činnost. 
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 Plán  činnosti 
 

T J  Sokol  Nové  Veselí  na  rok  2015 

 

Valná hromada  -  27. 3. 2015 
 

 

I.   Ú v o d : 
 

 

Na rok 2015 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 : 
 

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 

� v případě, že TJ Sokol obdrží dotaci od MŠMT na Modernizaci sokolovny - výstavba 

ubytovny a bowlingu, budou neprodleně zahájeny práce na stavbě 

 

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 2015. V návrhu jsou uvedeny plánované výdaje 

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

 

Příjem:      Výdaje:   
            

601  reklama 10 000,00   501  provozní náklady 20 000,00 
602  úrok, přeplatky 50,00   502  drobná údržba 30 000,00 
603  provoz, údržba ČOS 10 000,00   503  elektřina, plyn, voda 260 000,00 
604  členské příspěvky 20 000,00   504  mzdy, soc.poj., daň 24 000,00 
605  dotace 10 000,00   505  údržba, investice 640 000,00 
606  příspěvek Městys 185 000,00   506  ČS, pojiš., čl. znám. 46 000,00 
607  dary sponzoři 510 000,00       
            

TJ:    745 050,00    TJ: 1 020 000,00 
           

 Oddíly: 2 935 000,00    Oddíly: 2 902 000,00 
            

 Atletika 20 000,00    Atletika 20 000,00 
 Cyklistika 5 000,00    Cyklistika 5 000,00 
 Házená 2 450 000,00    Házená 2 400 000,00 
 Kuželky 10 000,00    Kuželky 10 000,00 
 Nohejbal 5 000,00    Nohejbal 7 000,00 
 Stolní tenis 10 000,00    Stolní tenis 15 000,00 
 Šachy 10 000,00    Šachy 15 000,00 
 Volejbal 400 000,00    Volejbal 400 000,00 
 Odbor všestrannosti 20 000,00    Odbor všestrannosti 20 000,00 
 Divadlo 5 000,00    Divadlo 10 000,00 
            

 zůstatek z roku 2014 253 991,61       
            

Celkem příjem 3 934 041,61    Celkem vydání  3 922 000,00 
            

 Přebytek 12 041,61             

� v případě získání dotace na Modernizaci sokolovny bude založen zvláštní účet 

 

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  27. 3. 2015 
 

 

Komise byla zvolena ve složení: 

Předseda:  

Členové:    

 

 

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

 

 

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí je usnášení schopná. 

 

 

Na valné hromadě TJ Sokol jsou přítomni     hosté. 

 

 

 

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

návrhové komice z valné hromady 

Tělocvičné  jednoty  SOKOL  Nové  Veselí dne  27.  3.  2015 

 

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 rozhodla 

1. pokračovat v práci na Modernizaci sokolovny, budování ubytovny a bowlingu 

Valná  hromada  TJ  ukládá: 

1. výboru Tělocvičné jednoty, výborům oddílů a všem členům řídit se ve své práci 
plánem činnosti na rok 2015 

Valná  hromada  TJ  schvaluje : 

1. zprávu o činnosti TJ za rok 2014 

2. zprávu o hospodaření za rok 2014 

3. plán činnosti na rok 2015 

4. rozpočet na rok 2015 

5. zprávu mandátové komise 

6. volbu vyslanců, delegátů a náhradníků na VH Župy 
 Jan Král, Marie Bártová, Zdeněk Materna, Petr Šimůnek, Miroslav Sýkora 

7. zprávu návrhové komise - usnesení valné hromady 
 
 
 
 
 

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


