
 
 
 

Usnesení 44. Valné hromady TJ Přeštice 
konané dne 30. května 2013 

 
účast dle prezenčních listin: 
- účast:  delegáti s hlasovacím právem – subjekty: 
SPV, badminton,  basketbal, COPR, fotbal, pěší turistika, kuželky, lyžování, národní 
házená, nohejbal, sport. modeláři, šachy, vodní turistika, volejbal, vzpírání                                                          
- neúčast: delegáti s hlasovacím právem - subjekty:  
florbal, kanoistika, softtenis, 
- účast:  zástupci subjektů bez hlasovacího práva: 
národní házená, COPR  
- účast: funkcionáři TJ s hlasovacím právem: 
                                            VV – pn. Švarc, ing. Kadaník, Tušek, Zavadil, Janda 
                                            RK – pí. Králová, ing. Lucák, Adámek, Sýkora                     
 
     Na základě celkové účasti disponuje Valná hromada TJ Přeštice celkem 104 
hlasovacími mandáty, což je z celkového počtu 111 mandátů 93,69 %.  
     Ze zprávy mandátové komise vyplývá, že 44. Valná hromada TJ Přeštice je 
                                                  usnášeníschopná.                     
                                           
 
44. Valná hromada TJ Přeštice na základě přednesených zpráv a diskuse 
 
1. schvaluje: 

a) program VH 
b) volbu pracovních komisí ve složení: 
mandátová a volební – Jaroslav Janda – předseda 
     Jaroslav Zavadil, Jan Adámek – členové 
návrhová – Jiří Lucák – předseda 

Rudolf Lang, Jan Beneš – členové 
c) zprávu RK za rok 2012 
d) zprávu o hospodaření TJ za rok 2012 
e) rozpočet TJ na rok 2013 
f) vnitřní předpis – volební a hlasovací řád TJ, změněný v čl. 7 bodu 2.: 
  2. V případě, že v 1. kole voleb nebude zvolen navržený kandidát na 
stanovenou funkci, uskuteční se 2. kolo voleb, ve kterém rozhodne prostá 
většina hlasů (mandátů). Zvítězí kandidát, který obdrží prostou většinu hlasů 
(mandátů). 



g) rozdělení dotace sdruženým subjektům TJ pro rok 2013 dle rozpisu 
h) odměny členům VV na období od 1.6. 2013 do 31.5. 2014 
i) členské příspěvky na rok 2014 ve výši 100,- Kč za člena za rok 
j) poplatky za užívání haly TJ a tělocvičen ZŠ v období od 1. 10. 2013 do 31. 3. 
2014 ve výši 150,- Kč za tréninkovou jednotku (tj. 1,5 hod.) 
k) převod loděnice TJ do majetku města 
l) zmocnit VV TJ Přeštice k prodeji pozemků v k. ú. Hamry na Šumavě za min. 
částku 150 tisíc Kč dle obdržených nabídek na odkup 

 
2. bere na vědomí: 

a) prezentaci projektu – přestavba Loděnice 
b) zprávu mandátové komise 
c) kontrolu plnění usnesení 43. VH s tím, že úkoly usnesení byly splněny 
d) zprávu o činnosti výkonného výboru za období od konání 43. VH 
e) uzavření sportovní haly TJ pro tréninkové a cvičební hodiny v letním období 
od 1. 7. - 31. 8. 2013 a v zimním období od 23. 12. 2013 - 2. 1. 2014 

 
3. ukládá sdruženým oddílům a klubům: 

a) předat požadavky na tréninkové, cvičební a soutěžní hodiny pro využití  
    haly TJ a tělocvičen ZŠ v období září 2013 – červen 2014 1. členu VV,  
    p. Zavadilovi, do 15.6. 2013   

 b) aktualizovat členskou základnu jednotlivých subjektů do 15. 12. 2013 
c) provézt inventarizaci majetku ve správě oddílů a klubů ve spolupráci  
     s hospodářem TJ Přeštice do 30. 11. 2013 
d) předat hospodáři TJ, p. Kadaníkovi, osobokilometry mistrovských soutěží     
    do 31. 1. 2014 
e) vybrat členské příspěvky za rok 2014, předat tajemníkovi TJ seznam 
    o platbě, opatřený dvěma podpisy čelních zástupců subjektů a obnos složit      
    do pokladny TJ, nebo na účet TJ Přeštice do 31. 3. 2014 

 
 
4. ukládá výkonnému výboru: 

a) zaslat usnesení 44. valné hromady TJ Přeštice sdruženým subjektům TJ 
              a členům revizní komise do 14. června 2013. 

b) svolat 45. valnou hromadu TJ Přeštice do 31. května 2014 
c) připravit návrh změny stanov o počtech mandátů v čl. III./2. 

 
 
 
V Přešticích 30. 5. 2013                                                            zapsal: J. Lucák 


