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Usnesení 47. valné hromady TJ Přeštice  
konané dne 22. října 2015 

 
účast dle prezenčních listin: 
- účast: delegáti s hlasovacím právem – subjekty: 
      ASPV, basketbal, cyklistika, fotbal, kuželky, lyžování, národní    
      házená, nohejbal, sportovní modeláři, šachy, turistika pěší, vodní turistika,     
      volejbal, vzpírání 
 

- neúčast: delegáti s hlasovacím právem - subjekty:  
badmiton , florbal, softtenis,  
 

- účast: zástupci subjektů bez hlasovacího práva:                                                                                                                                                                              
- národní házená- S. Zadražil  
- ASPV- ing. J. Lucák 
- D. Krajdl 
 

- účast: funkcionáři  TJ s hlasovacím právem: 
                                            VV – Karel Švarc, ing. Martin Kadaník,  Karel Tušek 
                                                      Jaroslav  Janda, Jaroslav Zavadil 
                                            RK – Zdeněk Plachý , Lenka Hajšmanová 

 
Na základě celkové účasti disponuje valná hromada TJ Přeštice celkem 107 
hlasovacích mandátů, což je z celkového počtu 116 mandátů ……92,24 %.  
Ze zprávy mandátové komise vyplývá, že 47. valná hromada TJ Přeštice je 
                                             usnášeníschopná. 

                                           

 

47. valná hromada TJ Přeštice  na základě přednesených zpráv a diskuse 

 

1. schvaluje: 
a) program VH , který byl rozšířen o bod 4- žádost oddílu silového trojboje   
    o přijetí do TJ Přeštice 
b) volbu pracovních komisí ve složení: 
mandátová + volební  – předseda  Zdeněk Plachý                       
                                    – člen         Stanislav  Zadražil                  
                                    -  člen        Václav  Čermák   
návrhová                     – předseda   Jaroslav  Janda                                  
                                    -  člen          ing. Jan Beneš                                                     

     – člen         Václav  Kydlíček  
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c) vstup oddílu silového trojboje do TJ Přeštice 
d) zrušení stanov TJ Přeštice schválených na Valné hromadě dne 28.5.2015 
e) stanovy  TJ Přeštice z.s. 
d) schvaluje záměr směny části pozemku v majetku TJ Přeštice p.č. KN 237/2 o   
    výměře cca 260 m2 v k.ú. Přeštice za pozemek v majetku města Přeštice p.č. KN   
    st. 1125/1 o výměře 308 m2 v k.ú. Přeštice. 

 
2. bere na vědomí: 
a) výzvu z Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Přeštice   
    konaného 8.10.2015 , ve kterém Zastupitelstvo města v bodu D/1. „vyzývá   
    výkonný výbor TJ Přeštice projednat na nejbližší valné hromadě TJ Přeštice   
    vzniklou situaci, týkající se vrácení dotace na projekt „Sportovně rekreační   
    centrum Přeštice“ a předložit návrh řešení na nejbližší zasedání zastupitelstva   
    města“. 

 
3. pověřuje výkonný výbor: 
a)  zpracovat  návrh řešení vyplývající z nedodržení smlouvy o    
     dotaci ve výši 2.800 tis. Kč a předložení tohoto návrhu nejpozději do 23.11.2015   
      pro jednání Rady města Přeštice a následné jednání Zastupitelstva města   
      Přeštice. 
b)   spolupracovat s městem Přeštice a pokračovat v jednání   
      týkajících se rekonstrukce areálu fotbalového hřiště v souvislosti s plánovaným     
      pořádáním ME U17 žen v roce 2017. 
c)   spolupracovat  s městem Přeštice  a pokračovat  na přípravě   
       projektu fotbalového hřiště s umělým povrchem. 
 
4. ukládá výkonnému výboru: 
a)  vést  jednání se zástupci města Přeštice za účelem upřesnění   
     konkrétních podmínek záměru směny části pozemku v majetku TJ Přeštice p.č.   

     KN 237/2 o výměře cca 260 m2 v k.ú. Přeštice za pozemek v majetku města  

     Přeštice p.č. KN st. 1125/1 o výměře 308 m2 v k.ú. Přeštice. 
b)  zaslat usnesení 47. valné hromady TJ Přeštice sdruženým subjektům TJ 
     a členům kontrolní komise do 30. října 2015. 
 c) svolat 48. členskou schůzi TJ Přeštice  z.s. do 31. května 2016 
 
 
 
 
 
 
 
V Přešticích 23. 10. 2015    Zapsal: Jaroslav Janda        
                                                                                                       


