
 
 

Usnesení 42. Valné hromady TJ Přeštice 
konané dne 19. května 2011 

 
účast dle prezenčních listin: 
delegáti s hlasovacím právem – subjekty: 
ASPV, badminton, basketbal, florbal, fotbal, kanoistika, pěší turistika, kuželky,  
lyžování, mod. gymnastika, národní házená, nohejbal, softtenis, vodní turistika, 
volejbal, vzpírání 
omluveni: šachy, tenis 
zástupci subjektů bez hlasovacího práva: 
basketbal, fotbal, národní házená 
funkcionáři TJ s hlasovacím právem: 
VV – pn. Švarc, ing.Kadaník, Tušek, Zavadil 
RK – pí. Králová, pn. ing.Lucák, Adámek  
hosté: Mgr.Matas, Bauer  
    
ze zprávy mandátové komise vyplývá, že 42. Valná hromada TJ Přeštice je                     
                                           usnášení schopná 
 
42. Valná hromada TJ Přeštice na základě přednesených zpráv a diskuse 
 
1. schvaluje: 

a) doplnění programu v bodu 19. o doplňující volbu člena RK 
b) volbu pracovních komisí ve složení: 
mandátová a volební – Petr Blažek – předseda, Jaroslav Zavadil, Jan Adámek 
návrhová – Jiří Lucák – předseda, Petr Fornouz, Jaroslav Matas st. 
c) zprávu o hospodaření TJ za rok 2010 
d) rozpočet TJ na rok 2011 
e) vnitřní předpis – členství v TJ 
f) vnitřní předpis – hospodaření TJ 
g) statut revizní komise TJ Přeštice 
h) rozdělení dotace sdruženým subjektům TJ pro rok 2011 dle rozpisu 
i) odměny členům VV na rok 2011 
j) členské příspěvky na rok 2012 
k) poplatky za používání haly TJ a tělocvičen ZŠ v topném období na sezónu 
2011-2012 
l) vystoupení oddílu tenisu z TJ Přeštice se všemi organizačními důsledky 
m) přijetí oddílu cyklistiky do TJ Přeštice se všemi organizačními důsledky 
n) přijetí oddílu sportovních modelářů do TJ Přeštice se všemi org. důsledky                                                                                                                            

    
 



2. bere na vědomí: 
a) ukončení činnosti předsedy RK  p.Miroslava Havránka 
b) zprávu mandátové komise 
c) kontrolu plnění usnesení 41. VH s tím, že všechny body usnesení byly 
splněny, kromě bodu 5.d) – VV nepřipravil návrh úpravy stanov 
d) že nebyla předložena zpráva RK a zároveň bere na vědomí příspěvek              
členky RK pí Jitky Králové 
e) zprávu o činnosti výkonného výboru za období od konání 41. VH 
f) uzavření pokladny TJ v letním období: poslední aktivní termín před 
prázdninami 4. 7. 2011, první po prázdninách 5. 9. 2011 a dále bude 
uzavřena od 20. 12. 2011 do 1. 1. 2012 
g) uzavření sportovní haly TJ pro tréninkové a cvičební hodiny v letním 
období od 1. 7. - 31. 8. 2011 a v zimním období od 23. 12. 2011 - 2. 1. 2012 
h) převod zbytkových finančních prostředků oddílu tenisu ve výši 770,- Kč 
na účet TJ Přeštice 

 
3. volí: 

a) do funkce 2. člena výkonného výboru TJ Přeštice p. Jaroslava Jandu 
 

b) do funkce člena revizní komise TJ Přeštice p. Jiřího Sýkoru 
 
4. ukládá sdruženým oddílům a klubům: 

a) předat požadavky na tréninkové, cvičební a soutěžní hodiny pro využití 
haly TJ a tělocvičen ZŠ v období září 2011– červen 2012 1. členu VV, 
p. Zavadilovi, do 31. 5. 2011   

 b) aktualizovat členskou základnu jednotlivých subjektů do 30. 11. 2011 
c) provézt inventarizaci majetku ve správě oddílů a klubů ve spolupráci 
s hospodářem TJ Přeštice do 30. 11. 2011 
d) předat hospodáři TJ, p. Kadaníkovi, osobokilometry mistrovských soutěží 
do 31. 1. 2012 
e) vybrat členské příspěvky za rok 2012 a obnos složit do pokladny TJ, nebo 
na účet TJ Přeštice do 31. 3. 2012 

 
5. ukládá výkonnému výboru: 
          a) zaslat usnesení 42. valné hromady TJ Přeštice sdruženým subjektům TJ 
              a členům revizní komise do 2. června 2011. 
          b) svolat 43. valnou hromadu TJ Přeštice do 31. května 2012 
 
 
 
 V Přešticích 19.5. 2011                                                            zapsal: ing.Lucák             
 


