
Usnesení 48. členské schůze TJ Přeštice z.s. 
konané dne 26. května 2016 

 
účast dle prezenčních listin: 
- účast: delegáti s hlasovacím právem – subjekty: 
      SPV, basketbal, cyklistika, fotbal, kuželky, lyžování, národní    
      házená, sportovní modeláři, turistika pěší, vodní turistika,     
      volejbal, vzpírání, silový trojboj, šachy 
 
- neúčast: delegáti s hlasovacím právem - subjekty:  
      softtenis, florbal, nohejbal, 
 
- účast: zástupci subjektů bez hlasovacího práva:  
- národní házená 
- vodní turistika 
- nohejbal 
 
- účast: funkcionáři TJ s hlasovacím právem: 
                                            VV – Karel Švarc, ing. Martin Kadaník, Karel Tušek 
                                                      Jaroslav Zavadil, Jaroslav Janda 
                                            KK – Jiří Sýkora, Lenka Hajšmanová 
 
Na základě celkové účasti disponuje členská schůze TJ Přeštice z.s.  celkem 109 
hlasovacích mandátů, což je z celkového počtu 118 mandátů ……92 %.  
Ze zprávy mandátové komise vyplývá, že 48. členská schůze TJ Přeštice z.s. je 
                                       usnášeníschopná. 
                                           
 
48. členská schůze TJ Přeštice z.s. na základě přednesených zpráv a diskuse 
 
1. schvaluje: 

a) program ČS a jeho doplnění 
b) volbu pracovních komisí ve složení: 
mandátová – předseda Jaroslav Zavadil           
volební – předseda Stanislav Zadražil          
                člen Václav Čermák       
                                                              

       návrhová  – předseda Jaroslav  Janda                                  
                              člen ing. Vladimír Blažek     
                              člen Václav Kydlíček  

 
c) zprávu KK za rok 2015 
 



d) zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku TJ Přeštice z.s.  za rok 2015   
 
e) rozpočet TJ na rok 2016 
 
f) rozdělení dotace sdruženým subjektům TJ pro rok 2016 dle rozpisu 
 
g) odměny členům VV na období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017 
 
h) členské příspěvky na rok 2017 ve výši 100,- Kč za člena mladšího 18 let a 
500, Kč za dospělého za rok 
 
ch)poplatky za užívání haly TJ a tělocvičen ZŠ pro sdružené oddíly a kluby  
v období od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017 ve výši 150,- Kč za tréninkovou 
jednotku (tj. 1,5 hod.) a pro ostatní zájemce 300,- Kč/hod. (celoroční poplatek) 
 
i) aktualizaci „Vniřního předpisu členství TJ Přeštice z.s.“ 

 
2. odvolává: 

a)  pana Zdeňka Plachého z funkce předsedy a člena KK 
 

3. volí: 
a) na zbytek volebního období člena KK pana Petra Šatru  
 

4. bere na vědomí: 
a) zprávu mandátové komise 
 
b) kontrolu plnění usnesení 47. VH 
 
c) zprávu předsedy TJ o činnosti za období od konání 47. VH 
 
d) uzavření sportovní haly TJ pro tréninkové a cvičební hodiny v letním  
 
období od 1. 7. - 31. 8. 2016 a v zimním období od 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 
 

5.  ukládá sdruženým oddílům a klubům: 
a) předat požadavky na tréninkové, cvičební a soutěžní hodiny pro využití  
    haly TJ a tělocvičen ZŠ v období září 2016 – červen 2017 členu VV,  
    p. Zavadilovi, do 30. 6. 2016 

  
          b) aktualizovat členskou základnu jednotlivých subjektů do 15. 1. 2017 

c) provézt inventarizaci majetku ve správě oddílů a klubů ve spolupráci  
     s hospodářem TJ  do 30. 11. 2016 
 



d) předat hospodáři TJ, p. Kadaníkovi, osobokilometry mistrovských soutěží      
do 31. 1. 2017 

 
e) vybrat členské příspěvky za rok 2017, předat tajemníkovi TJ seznam 
    o platbě, opatřený dvěma podpisy čelních zástupců subjektů a obnos 
    složit do pokladny TJ, nebo na účet TJ Přeštice z.s. do 31. 3. 2017 

 
6. ukládá výkonnému výboru: 

a) zaslat usnesení 48. členské schůze TJ Přeštice z.s. sdruženým subjektům TJ 
              a členům kontrolní komise do 20. června 2016. 

 
b) svolat 49. členskou schůzi TJ Přeštice  z.s. do 31. května 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Přešticích 27. 5. 2016      Zapsal: Jaroslav Janda 
                        
                                                                                                       


