Zápis z Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek
konané dne 6. března 2017 v 19 hodin v restauraci Na Kovárně
Počet všech členů jednoty ke dni konání valné hromady: 281
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady: 178
Na začátku valné hromady v 19 hodin bylo v sále přítomno 39 zletilých členů. Valná hromada
nebyla usnášeníschopná. Zahájení bylo odloženo o 15 minut později. V 19,30 hod. bylo
přítomno 46 zletilých členů dle prezenční listiny, tj. 25,84%. Valná hromada byla
usnášeníschopná.

1. Zahájení, schválení programu
1.1. Zahájení – starosta jednoty bratr Ing. Jeronym Holý přivítal všechny přítomné.
1.2. Schválení programu:bratr Ing. Jeronym Holý navrhl program jednání v tomto pořadí:
1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Volba orgánů valné hromady
3) Zpráva starosty o činnosti za rok 2016
4) Zpráva o hospodaření za rok 2016
5) Zpráva kontrolní komise
6) Rozpočet na rok 2017
7) Plán činnosti na rok 2017
8) Zprávy členů výboru a oddílových vedoucích
9) Diskuse
10) Usnesení z valné hromady
11) Závěr
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující ani doplňující návrh, vyzval přítomné k hlasování
o přečteném návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 46
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

2. Volba orgánů valné hromady
2.1. Volba návrhové komise: bratr Ing. Jeronym Holý přednesl návrh na složení návrhové
komise, které bude též plnit funkci ověřovatelů zápisu: sestra Hana Možná, sestra
Jarmila Drašnarová, bratr Jiří Hlaváček.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 46
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

2.2. Volba zapisovatele: bratr Ing. Jeronym Holý navrhl na zapisovatele sestru Jarmilu
Drašnarovou.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 46
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

3. Zpráva starosty o činnosti za rok 2016 – zprávu přednesl starosta T. J. bratr
Ing. Jeronym Holý. Zpráva je přílohou zápisu

4. Zpráva o hospodaření za rok 2016 – zprávu přednesla hospodářka sestra Hana
Možná. Zpráva je přílohou zápisu.

5. Zpráva kontrolní komise - zprávu kontrolní komise přednesl bratr Jan Říha.
Zpráva je přílohou zápisu.

6. Rozpočet na rok 2017 – zprávu o rozpočtu na rok 2017 přednesl bratr Ing. Pavel
Sobotka. Rozpočet je přílohou zápisu.

7. Plán činnosti na rok 2017 – zprávu přednesl starosta bratr Ing. Jeronym Holý.
Zpráva je přílohou zápisu.

8. Zprávy členů výboru a oddílových vedoucích – zprávy o činnosti oddílů
přednesli sestra Lidmila Martinková, bratr Jeronym Holý st., bratr Ing. Jeronym Holý.

9. Diskuse
V diskusi vystoupili:
Ø Místostarosta bratr Jiří Hlaváček informoval přítomné o zrestaurování historického
sokolského praporu. Opravu provedla firma Velebný v Ústí nad Orlicí. Cena činila
43000,- Kč.
Ø Bratr Ing. Pavel Sobotka poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci
přespolního běhu. Závodu se zúčastnilo rekordních 139 běžců z 6 sokolských
jednot.
Ø Starosta městyse Bc. Zdeněk Drašnar poděkoval za dobrou spolupráci s T. J.
Vyzdvihl záslužnou činnost, díky které se Nový Hrádek dostává do povědomí
široké veřejnosti nejen v rámci okresu, ale i kraje. Dále informoval o podané
žádosti na dotaci na uspořádání příměstského tábora v letech 2017 – 2019, jejímž
organizátorem je MŠ Nový Hrádek. T. J. Sokol by poskytl zázemí v budově

sokolovny. V případě přidělení dotace se tábor bude konat o letních prázdninách
v době uzavření MŠ.
Ø Starosta bratr Ing. Jeronym Holý mluvil o nutných úpravách v prostoru před
sokolovnou před blížícím se všesokolským sletem v roce 2018.
Ø Bratr Zdeněk Martinek vyslovil návrh na předvedení nově zrestaurovaného
sokolského praporu při všesokolském sletu v roce 2018.
Ø Sestra Lidmila Martínková informovala o přípravách na všesokolský slet a o
jednotlivých sletových skladbách.

10. Usnesení valné hromady
Návrh na usnesení přečetl bratr Jiří Hlaváček:
Valná hromada:
1. Schvaluje:
a) Program jednání valné hromady
b) Zprávu o činnosti za rok 2016
c) Zprávu o hospodaření za rok 2016
d) Návrh rozpočtu na rok 2017
e) Plán činnosti na rok 2017
f) Zprávu kontrolní komise
2. Bere na vědomí:
a) Zprávy členů výboru a vedoucích oddílů
b) Diskusní příspěvky
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném
návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 46
Proti návrhu: 0
Zdržel se hlasování: 0

11. Závěr
Starosta jednoty bratr Ing. Jeronym Holý poděkoval všem přítomným za aktivní účast na
valné hromadě a schůzi ukončil slovy: „MĚJTE RÁDI SOKOL, SOKOL MÁ RÁD
VÁS“.

V Novém Hrádku 12. března 2017
Zapisovatel: .................................
Předseda návrhové komise:............................
Člen návrhové komise: .........................................

Starosta: .........................................

