Zápis z Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek
konané dne 2. března 2015 od 19 hodin
v salonku restaurace Na Kovárně
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady: 156
Valné hromady T. J. Sokol Nový Hrádek se zúčastnilo 99 zletilých členů a delegátů s právem
hlasovacím dle prezenční listiny, tj. 63,46% z celkového počtu oprávněných voličů, valná hromada je
usnášení schopná.

1. Zahájení, schválení programu
1.1. Zahájení – starosta jednoty bratr Ing. Jeronym Holý přivítal všechny přítomné.
1.2. Schválení programu: starosta bratr Ing. Jeronym Holý navrhl program jednání v tomto
pořadí:
1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Volba návrhové komise
3) Zprávy výboru o činnosti a o hospodaření jednoty
4) Zpráva kontrolní komise
5) Zprávy členů výboru a oddílových vedoucích
6) Zásady první pomoci – MUDr. Lucia Hrnčířová
7) Zánik předkupního práva pro Boženu Sychrovskou a její děti
8) Diskuse
9) Usnesení
10) Závěr
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující ani doplňující návrh, vyzval přítomné k hlasování
o přečteném návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 99

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

2. Volba návrhové komise
Starosta bratr Ing. Jeronym Holý přednesl návrh na složení návrhové komise: bratr Ing. Pavel
Sobotka, sestra Bc. Jarmila Drašnarová, bratr Ing. Miloš Vondřejc.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 99

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

Návrhová komise určila ze svého středu předsedu bratra Ing. Pavla Sobotku.

3. Zprávy výboru
3.1. Zpráva o činnosti za rok 2014 – přednesl starosta bratr Ing. Jeronym Holý. Zpráva je
přílohou zápisu
3.2. Zpráva o hospodaření za rok 2014 – přednesla hospodářka sestra Hana Možná. Zpráva je
přílohou zápisu.
4. Zpráva kontrolní komise
Zprávu kontrolní komise přednesl její předseda bratr Jan Říha. Zpráva je přílohou zápisu.
5. Zprávy vedoucích oddílů a členů výboru
5.1. Zpráva náčelnice sestry Lidmily Martinkové. Zpráva je přílohou zápisu.
5.2. Zpráva vedoucího lyžařského oddílu bratra Jeronýma Holého st. Zpráva je přílohou zápisu.
6. Zásady první pomoci
S hlavními zásadami první pomoci seznámila přítomné sestra MUDr. Lucia Hrnčířová
7. Zánik předkupního práva
Starosta T. J. Sokol Nový Hrádek přečetl návrh na uzavření smlouvy o zániku předkupního
práva pro Boženu Sychrovskou a její děti v tomto znění:
Návrh na uzavření smlouvy o zániku předkupního práva pro Boženu Sychrovskou a její děti
týkající se pozemku označeného jako pozemková parcela č. 335 a pozemku označeného jako
pozemková parcela č. 337/3, vše v katastrálním území Nový Hrádek ve vlastnictví Tělocvičná
jednota Sokol Nový Hrádek, zřízené na základě usnesení soudu číslo deníku 537/1940 dle
smlouvy trhové ze dne 30.12.1939 a pověřuje starostu jejím podpisem. Náklady na vklad
uhradí T. J. Sokol Nový Hrádek.
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu.
Hlasování:
Pro návrh: 99

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

8. Diskuse
V diskusi vystoupili:
 Místostarosta bratr Jiří Hlaváček – poděkoval Úřadu městyse Nový Hrádek za dobrou
spolupráci a pomoc nejen finanční, ale materiální a pracovní.
 Jan Říha – předseda kontrolní komise T. J. vyslovil svůj názor na zvýšení členských
příspěvků. Jejich výši považuje za únosnou vzhledem ke komfortu, který sokolovna nyní
nabízí a ve srovnání s poplatky v jiných sportovních oddílech.
 Náčelnice Lidmila Martinková vyzvala k náboru nových cvičitelů. Zároveň pozvala
přítomné na výlet, který bude T. J. pořádat na konci srpna.
 Bc. Zdeněk Drašnar – starosta městyse Nový Hrádek – se pochvalně vyjádřil k práci
sokola a přislíbil i nadále pomoc městyse.
 Náčelník Pavel Sobotka vyzval přítomné k zamyšlení, jak přilákat další děti na cvičení.
9. Usnesení valné hromady
Přednesl předseda návrhové komise bratr Ing. Pavel Sobotka.

Valná hromada:
1. Schvaluje:
a) Program jednání valné hromady
b) Zprávu starosty jednoty o činnosti za rok 2014
c) Zprávu o hospodaření za rok 2014
d) Zprávu kontrolní komise
e) Uzavření smlouvy o zániku předkupního práva pro Boženu Sychrovskou a její děti.
2. Bere na vědomí:
a) Zprávy vedoucích oddílů a zprávu náčelnice za rok 2014
b) Informaci o zásadách první pomoci
c) Diskusní příspěvky
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující ani doplňující návrh, vyzval předseda návrhové komise
přítomné k hlasování o usnesení.
Hlasování:
Pro návrh: 99

Proti návrhu: 0

Zdržel se hlasování: 0

10. Závěr
Starosta T. J. bratr Ing. Jeronym Holý poděkoval všem přítomným za účast a valnou hromadu
ukončil.
V Novém Hrádku 5. března 2015
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