Zápis z jednání
valné hromady TJ Sokol Hrabenov
konané dne 10. 4. 2015v 19:00 hod v sále KD Hrabenov

Program: 1. Zahájení
2. Program jednání VH
3. Volba volební a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti TJ Sokol v roce 2014
5. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů v roce 2014
6. Zpráva o hospodaření v roce 2014
7. Zpráva KRK
8. Plán činnosti na rok 2015
9. Členské příspěvky za rok 2015
10. Novela stanov
11. Změna zápisu TJ Sokol Hrabenov ve veřejném rejstříku
12. Volba výkonného výboru
13. Volba kontrolní komise
14. Diskuse
15. Návrh na usnesení
16. Závěr

1. Zahájení
Valnou hromadu zahájila paní Iva Kleinová, přivítala přítomné, především hosty: starostu obce Ruda nad
Moravou pana Bronislava Drozda a pana Marka Kamlera za SDH Hrabenov. Poděkovala všem sponzorům
za jejich pomoc. Dále poděkovala všem aktivním členům za jejich práci při organizování akcí a závodů a za
účast v soutěžích a na závodech a cvičitelům, kteří vedou jednotlivé oddíly, zejména Aleně Bínové, Aleně
Kováčové a Lýdii Matýsové, které vedou cvičení dětí.
Minutou ticha byla uctěna památka členů TJ Sokol Hrabenov, kteří zemřeli v roce 2014 a začátkem roku
2015: pana Jaroslava Mangla, pana Miroslava Badala a pana Jindřicha Mynáře.
Předsedkyně konstatovala, že je přítomno 46 členů, VH je tedy usnášeníschopná.

2. Program jednání VH
Paní Iva Kleinová seznámila přítomné s programem jednání VH.
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje program jednání.

3. Volba volební a návrhové komise
Do volební komise byl navržen pan Petr Maixner a pan Vlastislav Pospíšil.
hlasování:
pan Petr Maixner
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
pan Vlastislav Pospíšil
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH zvolila volební komisi ve složení pan Petr Maixner a pan Vlastislav Pospíšil.

Do návrhové komise byla navržena paní Svatava Kamlerová a paní Helena Pospíšilová.
hlasování:
paní Svatava Kamlerová
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
paní Helena Pospíšilová
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH zvolila návrhovou komisi ve složení paní Svatava Kamlerová a paní Helena Pospíšilová

4. Zpráva o činnosti TJ Sokol v roce 2014
Zprávu o činnosti TJ v roce 2014 přednesla paní Iva Kleinová. TJ měla k 31. 12. 2013 celkem 189 členů
(oddíl volejbalu - 14, ASPV – 175, 41 člen je mladší 18 let, 29 je ve věku 18 až 26 let, 119 členů je starších
29 let ).
hlasování:
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje zprávu o činnosti TJ Sokol Hrabenov v roce 2014.

5. Zpráva o činnosti oddílů v roce 2014
Zprávu o činnosti oddílu volejbalu přednesl pan Zdeněk Zapletal mladší, zprávu o činnosti ASPV, které
zahrnuje v současnosti zdravotní tělesnou výchovu žen, aerobik a cvičení s gymbaly pro ženy a dívky a
aerobik pro mladší i starší žákyně, gymnastiku pro předžáky, mladší a starší žáky, cvičení předškolních dětí
a cvičení rodičů s dětmi, informovala Iva. Kleinová. O činnosti oddílů nohejbalu a florbalu, které jsou také
součástí ASPV, podala krátkou zprávu rovněž paní Iva Kleinová.
hlasování:
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje zprávu o činnosti oddílů TJ Sokol Hrabenov v roce 2014.

6. Zpráva o hospodaření TJ Sokol Hrabenov v roce 2014
Zprávu o hospodaření v roce 2014 přednesla hospodářka paní Helena Tymelová
hlasování:
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje zprávu o hospodaření TJ Sokol Hrabenov v roce 2014.

7. Zpráva KRK
Kontrolní a revizní komise pracovala ve složení paní Eva Rozmanová a paní Dana Dokoupilová.
Zprávu o kontrole přednesla paní Eva Rozmanová. Bylo zjištěno, že roční uzávěrka je v pořádku, závady
nebyly zjištěny.
hlasování:
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2014.

8. Plán činnosti TJ Sokol na rok 2015
S návrhem plánu činnosti na rok 2015 seznámila přítomné předsedkyně paní Iva Kleinová, s tím, že
v průběhu roku mohou být doplněny další akce.
- veřejné lyžařské závody – pro nedostatek sněhu se nekonaly
- 32. pyžamový bál - 7. 2.
- 9. hrabenovský masopust - 21. 2.
- Velikonoční turnaj ve stolním tenise – 28. 3.

- Velikonoční vycházka na Bludoveček – 6. 4.
- výroční členská schůze – 10. 4.
- zájezd do arboreta Paseky, na Sovinec a k Rešovským vodopádům – 1. 5.
- zajištění občerstvení na besídce ZŠ a MŠ Hrabenov ke Svátku matek – 21. 5.
- krajský volejbalový turnaj ASPV – 6. 6.
- závod horských kol – Časovka na Senovou – 5. 7.
- zájezd na Černý potok 8. – 12. 7.
- noční nohejbalový turnaj – 1. 8.
- zájezd do Chorvatska - 7. – 16. 8.
- závod horských kol Memoriál Mirka Homoly – okruhy – 27. 9.
- Hrabenovský kros – 11. 10.
- košt vína
- úklid hřiště, úklid kolem tělocvičny
- dle finančních možností další opravy Rychty (další část fasády – OÚ, ČSTV), úpravy na hřišti
( el. instalace, soc. zařízení, šatny )
- vystoupení členek ASPV v programu Dne regionu a na dalších akcích
- Vánoční zpívání
- Silvestrovský výšlap na Háj - 31. 12.
hlasování:
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje návrh plánu činnosti na rok 2015.

9. Příspěvky na rok 2015
Byla projednána výše příspěvků, které budou vybírány v roce 2015, jedná se o částku 200,- Kč pro dospělé
aktivní členy a pro děti z oddílu gymnastiky (součástí je příspěvek na dresy), 50,- Kč pro členy přispívající
a ostatní děti a mládež do 18 let.
hlasování:
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje výši příspěvků, které budou vybírány na rok 2015, podle výše uvedeného návrhu.

10. Novela Stanov TJ Sokol Hrabenov
Byla projednána novela stanov, která souvisí se změnami Občanského zákoníku. Paní Kleinová
upozornila na podstanté změny, které byly ve stávajících stanovách provedeny. Poté novelu stanov přečetla.
hlasování:
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje novelu Stanov TJ Sokol Hrabenov.

11. Změna zápisu TJ Sokol Hrabenov ve veřejném rejstříku
Předsedkyně Iva Kleinová informovala přítomné o nutnosti provést změnu zápisu TJ Sokol Hrabenov ve
veřejném rejstříku tak, aby tento zápis byl v souladu s aktuálně platným Občanským zákoníkem. Dále
informovala o veškerých podkladech a dokumentech, které je třeba k návrhu na změnu zápisu předložit
Krajskému soudu v Ostravě.
hlasování:
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje provedení změny zápisu TJ Sokol Hrabenov ve veřejném rejstříku a pověřuje předsedkyni
Ivu Kleinovou podáním návrhu na tuto změnu.

12. Volby výkonného výboru
na funkci předsedy navržena paní Iva Kleinová
hlasování:
pro: 45
proti: 0
VH schvaluje do funkce předsedy paní Ivu Kleinovou

zdržel se: 1

na funkci tajemníka navržena paní Jana Mazáková
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje do funkce tajemníka paní Janu Mazákovou
na funkci hospodářky navržena paní Helena Tymelová
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje do funkce hospodářky paní Helenu Tymelovou
jako další členové výboru navrženi:
paní Anna Wittmannová
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se:1
VH schvaluje členku výkonného výboru paní Annu Wittmannovou
paní Eva Maixnerová
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje členku výkonného výboru paní Evu Maixnerovou
pan Zdeněk Zapletal starší
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje člena výkonného výboru pana Zdeňka Zapletala staršího
paní Zdenka Zapletalová
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje členku výkonného výboru paní Zdenku Zapletalovou
pan Zdeněk Šimek
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje člena výkonného výboru pana Zdeňka Šimka
pan Lukáš Mazák
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje člena výkonného výboru pana Lukáše Mazáka

13. Volba kontrolního výboru
Do kontrolního výboru byla navržena:
paní Eva Rozmanová
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje členku kontrolního výboru paní Evu Rozmanovou

paní Dana Dokoupilová
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje členku kontrolního výboru paní Danu Dokoupilovou
paní Milena Zapletalová
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje členku kontrolního výboru paní Milenu Zapletalovou

14. Diskuse
Diskuse se týkala plánovaných akcí, zájezdu do Chorvatska, úklidu, nutné údržby tělocvičny i cvičiště,
organizace nočního nohejbalového turnaje.

15. Návrh na usnesení
Návrh usnesení přečetla paní Svatava Kamlerová
hlasování:
pro: 45
proti: 0
VH schvaluje usnesení z jednání VH dne 10. 4. 2015

zdržel se: 1

16. Závěr
Jednání valné hromady TJ Sokol Hrabenov zakončila předsedkyně Iva. Kleinová. Po schůzi následovala
volná zábava.

V Hrabenově dne 10. 4. 2015

zapsala

předseda TJ Sokol Hrabenov

USNESENÍ VALNÉ HROMADY
TJ SOKOL HRABENOV
ze dne 10. 4. 2015

1. VH schvaluje program dnešního jednání.
2. VH schvaluje volební komisi ve složení pan Petr Maixner a pan Vlastislav Pospíšil.
3. VH schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Svarava Kamlerová a paní Helena Pospíšilová.
4. VH schvaluje zprávu předsedkyně Ivy Kleinové o činnosti TJ Sokol v roce 2014.
5. VH schvaluje zprávu o činnosti oddílu volejbalu a oddílů ASPV.
6. VH schvaluje zprávu hospodářky paní Heleny. Tymelové o hospodaření TJ Sokol Hrabenov v roce 2014.
7. VH schvaluje zprávu kontrolní a revizní komise přednesenou paní Evou Rozmanovou.
8. VH schvaluje plán činnosti na rok 2015.
9. VH schvaluje, aby členské příspěvky na rok 2015 byly vybírány ve výši 200,- Kč pro dospělé aktivní.
členy a děti z oddílu gymnastiky ve výši 50,- Kč pro členy přispívající a ostatní členy mladší 18 let.
10. VH schvaluje novelu Stanov TJ Sokol Hrabenov.
11. VH schvaluje změnu zápisu TJ Sokol Hrabenov ve veřejném rejstříku a pověřuje předsedkyni zajištěním
všech potřebných dokumentů a podáním návrhu na změnu zápisu ke Krajskému soudu v Ostravě.
12. VH schvaluje výkonný výbor ve složení:
Iva Kleinová
předsedkyně
Jana Mazáková
tajemnice
Helena Tymelová
hospodářka
Eva Maixnerová
Anna Wittmannová
Zdenka Zapletalová
Zdeněk Zapletal
Lukáš Mazák
Zdeněk Šimek
13. VH schvaluje kontrolní výbor ve složení:
Eva Rozmanová
Dana Dokoupilová
Milena Zapletalová

V Hrabenově dne 10. 4. 2015

zapsala: Svatava Kamlerová

Helena Pospíšilová

