Zápis z jednání
valné hromady TJ Sokol Hrabenov, z. s.
konané dne 10. 3. 2018 v 18:00 hod v sále KD Hrabenov
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Program jednání VH
Volba návrhové komise pro rok 2018
Zpráva o činnosti TJ Sokol v roce 2017
Zpráva o hospodaření v roce 2017
Zpráva kontrolní komise
Plán činnosti na rok 2018
Financování činnosti TJ
Členské příspěvky na rok 2018
Diskuse
Návrh na usnesení
Závěr

1. Zahájení
Valná hromada byla zahájena kulturním programem, ve kterém vystoupily děti z oddílu
gymnastiky.
Vlastní jednání poté zahájila paní Iva Kleinová, přivítala přítomné, především hosty: pana
Miroslava Skoumala, místostarostu obce Ruda nad Moravou a pana Marka Kamlera za
SDH Hrabenov. Poděkovala dětem i jejich cvičitelkám za vystoupení, 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, Lýdii Matýsové, Romaně Skoumalové,
Kateřině Janků, Kateřině Novákové, Jiřině Žiškové, Báře Matuškové,, Lukáši Mazákovi a
Bohuslavu Vondruškovi, kteří vedou cvičení dětí. Poděkovala členům SDH Hrabenov za
spolupráci a Obci Ruda nad Moravou za fnanční podporu .
Předsedkyně konstatovala, že v 18:40 hod je přítomno 47 členů, VH je tedy
usnášeníschopná.

2. Program jednání VH
Paní Iva Kleinová seznámila přítomné s programem jednání VH.
hlasování:
pro: 46
proti: 0
zdržel se: 1
VH schvaluje program jednání.

3. Volba návrhové komise
Do návrhové komise byla navržena paní Svatava Kamlerová a paní Marcela Bartošová.
hlasování:
pro: 45
proti: 0
zdržel se: 2
VH zvolila návrhovou komisi ve složení paní Svatava Kamlerová a paní Marcela
Bartošová

4. Zpráva o činnosti TJ Sokol Hrabenov v roce 2017
Zprávu o činnosti TJ v roce 2016 přednesla paní Iva Kleinová. TJ měla k 31. 12. 2017
celkem 231 člena (oddíl volejbalu - 12, ASPV – 219, 87 členů mladších 18 let, 12 ve
věku 18 až 26 let, 132 starších 26 let ).
hlasování:
pro: 47
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje zprávu o činnosti TJ Sokol Hrabenov v roce 2017.

5. Zpráva o hospodaření TJ Sokol Hrabenov v roce v roce 2017
Zprávu o hospodaření v roce 2016, přednesla paní Helena Tymelová.
hlasování:
pro: 47
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje zprávu o hospodaření TJ Sokol Hrabenov v roce 2017.

6. Zpráva kontrolní komise
Kontrolní komise pracovala ve složení paní Dana Dokoupilová, paní Eva Rozmanová a
paní Milena Zapletalová. Zprávu o provedené kontrole přednesla paní Milena
Zapletalová. Bylo zjištěno, že roční uzávěrka je v pořádku, podstatné závady nebyly
zjištěny. Kontrolní komise měla pouze připomínku k některým dokladům, vyslovila
požadavek, aby předložené doklady obsahovaly pouze položky týkající se výdajů TJ
Sokol Hrabenov.
hlasování:
pro: 47
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje zprávu kontrolní komise za rok 2017.

7. Plán činnosti TJ Sokol na rok 2018
S návrhem plánu činnosti seznámila přítomné paní Iva Kleinová s tím, že v průběhu roku
budou doplněny další akce a plán bude upřesněn.
- 35. pyžamový bál - 10. 2.
- 12. hrabenovský masopust - 24. 2.
- výroční členská schůze s programem – vystoupení dětí – 10. 3.
- Regionální přehlídka pódiových skladeb ve spolupráci s RC SPV Šumperk –
21. 3.
- Velikonoční turnaj ve stolním tenise - 24. 3.
- opakovací taneční večer – 9. 5.
- gymnastické závody dětí – 5. 6.
- oslavy 110. výročí založení TJ Sokol Hrabenov – 23. 6.
- závod horských kol – Časovka na Senovou - 8. 7.
- noční nohejbalový turnaj - srpen
- zájezd do Chorvatska - červenec, srpen.
- závod horských kol Memoriál Mirka Homoly - okruhy - 16. 9
- taneční kurz pro dospělé
- Hrabenovský kros - 14. 10.
- Vánoční zpívání
- Silvestrovský výšlap na Háj
- úklid hřiště, úklid kolem tělocvičny
- vystoupení dětí v programu Dne regionu a na dalších akcích, účast dětí z oddílu
gymnastiky na závodech v Přerově
hlasování:
pro: 47
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje návrh plánu činnosti na rok 2018.

8. Financování činnosti TJ
Paní Iva Kleinová imformovala přítomné o způsobu financování činnosti TJ ( sponzoři,
vlastní zdroje – prostředky, které je nutno vydělat na akcích, dotace).
Zejména zdůraznila nutnost podávání žádostí o dotace. Dále informovala o finančních
prostředcích, které TJ získala v roce 2017. Bylo podáno 11 žádostí o dotace, kladně
vyřízeno bylo 10 žádostí, celková takto získaná částka činila 222 600,- Kč, dále jsme
získali od RC SPV cvičební pomůcky a prvky pro předškolní děti v hodnotě 9 792,- Kč
Na letošní rok bylo prozatím zpracováno a podáno celkem 5 žádostí.
VH bere na vědomí informaci o financování činnosti TJ.

9. Členské příspěvky
Byla projednána výše příspěvků, které budou vybírány v roce 2018, jedná se o částku
300,- Kč pro dospělé aktivní členy, 50,- Kč pro členy přispívající a 100,- Kč pro děti a

mládež do 18 let. Dále byla zdůrazněna nutnost vybrat členské příspěvky za daný rok
vždy nejpozději do 30. června.
hlasování:
pro: 47
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2018.

10. Diskuse
Diskuse se týkala plánovaných akcí, úklidu, nutné údržby tělocvičny i cvičiště,
organizace nočního nohejbalového turnaje, podávání žádostí o dotace, zvýšení členských
příspěvků od roku 2019. Předsedkyně informovala přítomné o tom, že členové TJ Sokol
Hrabenov budou mít k dispozici nafukovací rafty zakoupené z prostředků RC SPV. Dále
informovala, že v příštím roce končí funkční období voleným orgánům - výkonnému
výboru, předsedkyni i kontrolní komisi, výroční členská schůze v roce 2019 bude tedy
volební, vyzvala členy k tomu, aby zvážili návrhy kndidátů do uvedených orgánů

11. Návrh na usnesení
Návrh usnesení přečetla paní Svatava Kamlerová.
hlasování:
pro: 47
proti: 0
zdržel se: 0
VH schvaluje návrh usnesení.

12. Závěr
Jednání valné hromady TJ Sokol Hrabenov zakončila předsedkyně Iva Kleinová v 19:40
hod

V Hrabenově dne 10. 3. 2018

zapsala Anna Wittmannová

Iva Kleinová
předseda TJ Sokol Hrabenov

USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
TJ SOKOL HRABENOV, z. s.,
ze dne 10. 3. 2018

1. VH schvaluje program dnešního jednání.
2. VH schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Svatava Kamlerová a paní
Marcela Bartošová.
3. VH schvaluje zprávu předsedkyně Ivy Kleinové o činnosti TJ Sokol v roce
2017.
4. VH schvaluje zprávu hospodářky paní Heleny Tymelové o hospodaření v roce
2017.
5. VH schvaluje zprávu kontrolní komise přednesenou paní Milenou
Zapletalovou.
6. VH schvaluje plán činnosti na rok 2018.
7. VH bere na vědomí informace o způsobu financování činnosti TJ a o podaných
žádostech o dotace.
8. VH schvaluje, aby příspěvky členů TJ Sokol Hrabenov pro rok 2018 byly
vybírány ve výši 300,- Kč pro dospělé aktivní členy, ve výši 50,- Kč pro členy
přispívající a ve výši 100,- Kč pro členy mladší 18 let. Dále schvaluje, aby
členské příspěvky byly za daný rok vybrány vždy k 30. 6.

V Hrabenově 10. 3. 2018

zapsala: Svatava Kamlerová

Marcela Bartošová

