Zápis z jednání valné hromady TJ Sokol Hrabenov konané dne 6. 3. 2009
PROGRAM: 1. Zahájení
2. Volba komisí pro rok 2009
3. Zpráva o činnosti TJ Sokol v roce 2008
4. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů
5. Zpráva o hospodaření v roce 2008
6. Zpráva KRK ( pí B. Banková a pí J. Homolová )
7. Plán činnosti na rok 2009
8. Členské příspěvky za rok 2009
9. Složení výboru
10. Diskuse
11. Návrh na usnesení
12. Závěr
1.

2.
3.
4.

5.
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7.

Valnou hromadu zahájila paní I. Kleinová, přivítala přítomné, především hosty: starostu Obce Ruda
nad Moravou pana O. Tanerta, zástupce Sboru dobrovolných hasičů Hrabenov pana M. Skoumala a
zástupce TJ Tatran Ruda nad Moravou pana P. Pavelky, poděkovala všem sponzorů, především panu J.
Bínovi za jejich pomoc. Dále poděkovala všem aktivním členům za jejich pomoc při organizování
akcí a závodů a za účast v soutěžích a na závodech. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulého
člena TJ Sokol Hrabenov pana Peška.
Do návrhové komise byla navržena paní A. Wittmannová a pan J. Tymel..
Zprávu o činnosti TJ v roce 2008 přednesla pí Kleinová. TJ měla v roce 2008 celkem 161 člena (oddíl
lyžování, volejbalu, ASPV ).
Zprávy o činnosti oddílů přednesli jejich vedoucí, Z. Šimek přednesl zprávu o činnosti volejbalového
družstva žen, o činnosti oddílu volejbalu mužů informoval Mgr. M. Mazák a o oddílu lyžování Ing. M.
Homola, o činnosti ASPV, které zahrnuje v současnosti zdravotní tělesnou výchovu žen, aerobik a
cvičení s gymbaly pro ženy a dívky a aerobik pro mladší žákyně informovala I. Kleinová. O činnosti
oddílu florbalu, který je součástí ASPV, podala za nepřítomného vedoucího M. Morávka krátkou
zprávu rovněž paní I. Kleinová.
Zprávu o hospodaření v roce 2008 přednesla pokladní H. Tymelová
Zprávu KRK přednesla paní B. Banková. Bylo zjištěno, že roční uzávěrka je v pořádku, závady
nebyly zjištěny.
Plán činnosti TJ Sokol na rok 2008
-

veřejné lyžařské závody. - vzhledem k nedostatku sněhu se neuskutečnily
26. pyžamový bál 14.2.
3. hrabenovský masopust 28.2.
setkání po zimě .
závod horských kol – časovka na Senovou 12.7.
sudový turnaj ve volejbale
noční volejbalový turnaj 1.8.
závod horských kol – mistrovský závod TOPGULCUPu 20.9.
Hrabenovský kros – 11.10.
sběr železného šrotu
úklid hřiště
úklid kolem tělocvičny
zájezd
dle finančních možností opravy Rychty ( výměna oken a dveří, fasáda – OÚ), úpravy na hřišti
( el. instalace, soc. zařízení, šatny, oplocení)
8. Byla projednána výše příspěvků, které budou vybrány v roce 2009, jedná se o částku 100,- Kč pro
dospělé aktivní členy oddílu volejbalu a lyžování a 20,- Kč pro členy ostatní.
9. Bylo navrženo, aby výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2008
10. Diskuse se týkala plánovaných akcí, úklidu, nutné údržby tělocvičny i cvičiště a problému spojených s
vytápěním tělocvičny.
11. Paní A. Wittmannová přečetla návrh usnesení. Bylo přijato jednohlasně.
12. Výroční členskou schůzi zakončila starostka I. Kleinová.

Usnesení z valné hromady TJ Sokol Hrabenov 6.3. 2009

1. Valná hromada TJ Sokol Hrabenov schvaluje členy komise návrhové paní Annu Wittmannovou a pana
Jana Tymela.
2. Schvaluje zprávu starostky o činnosti TJ Sokol v roce 2008.
3. Schvaluje zprávu předsedy lyžařského oddílu Ing. Homoly, zprávy o činnosti oddílů volejbalu mužů a
žen přednesené Mgr. M. Mazákem a Z. Šimkem a zprávu o činnosti oddílu florbalu přednesenou I. Kleinovou.
4. Schvaluje zprávu I. Kleinové o činnosti oddílů ASPV.
5. Schvaluje zprávu pokladní H. Tymelové.
6. Schvaluje zprávu revizní komise přednesenou B. Bankovou.
7. Schvaluje plán činnosti na rok 2009.
8. Schvaluje, aby příspěvky členů Sokola pro rok 2009 zůstaly ve stejné výši jako v roce 2008. Tj. 100, - Kč pro
dospělé aktivní volejbalisty a lyžaře a 20, - Kč pro ostatní členy.
9. Schvaluje složení výboru stejné jako v roce 2008.
10. Ukládá výboru vyřešit nevyhovující vytápění tělocvičny na Rychtě.

