
Zápis z Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek  

konané dne 5. března 2018 v 19 hodin  
v salonku restaurace Na Kovárně  

 
Počet všech členů jednoty ke dni konání valné hromady: 266 
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady: 162 
 
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 19,15 hod. bylo 
přítomno 42 zletilých členů dle prezenční listiny, tj. 25,93 %. 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 a volba zapisovatele 
3) Zprávy o činnosti jednoty a hospodaření jednoty 
4) Zpráva kontrolní komise 
5) Zprávy členů výboru a oddílových vedoucích 
6) Diskuse 
7) Usnesení z valné hromady 
8) Závěr 

Protože nebyl vznesen žádný pozměňující ani doplňující návrh, vyzval přítomné k hlasování 
o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 42   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 

1.3.Schválení způsobu volby: bratr Ing. Jeronym Holý navrhl způsob volby veřejným 
hlasováním.  

Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném 
návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 42   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
 
 

2. Volba orgánů valné hromady 
 



2.1. Volba návrhové komise, které bude též vykonávat funkci mandátové komise: bratr 
Ing. Jeronym Holý přednesl návrh na složení návrhové komise: sestra Lidmila 
Martinková, sestra Jarmila Drašnarová, bratr Jiří Hlaváček nejst. 

Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném 
návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 42   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
Návrhová komise určila ze svého středu předsedu sestru Jarmilu Drašnarovou. 

 
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: 42   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 
      

3. Zprávy výboru 
 

3.1. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2017 – přednesl starosta bratr Ing. Jeronym Holý. 
Zpráva je přílohou zápisu. 

3.2. Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2017 – přednesla pokladní sestra Renata 
Suchánková. Zpráva je přílohou zápisu.  

3.3. Rozpočet jednoty na rok 2018 – přednesl náčelník bratr Ing. Pavel Sobotka. Zpráva 
je přílohou zápisu 

3.4. Plán činnosti jednoty na rok 2018 – přednesl starosta bratr Ing. Jeronym Holý. 
Zpráva je přílohou zápisu. 

 
4. Zpráva kontrolní komise 
Zprávu kontrolní komise přednesla sestra Šárka Světlíková. 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. 
5.3. Zpráva o členské základně. Zprávu přednesla matrikářka sestra Hana Svatoňová. 

Zpráva je přílohou zápisu. 
 
 
 
 
 



6. Diskuse 
 

V diskusi vystoupili: 
Ø Bratr Ing. Miloš Vondřejc předložil návrhy na vybudování sportovišť a provedení 

úprav (instalace laviček a schodiště) v areálu před sokolovnou. 
Ø Místostarosta bratr Jiří Hlaváček informoval o připravované knize, která bude 

věnována sokolskému odboji. Dále pozval přítomné na Oblastní slet, který se bude 
konat 16. června u sokolovny. 

Ø Sestra Ludmila Ježková vznesla dotaz, zda bude z Hrádku vypraven autobus na 
sletová vystoupení v Praze. Bratr Pavel Sobotka odpověděl, že bude záležet na 
zájmu občanů. 

Ø Náčelnice sestra Lidmila Martinková seznámila přítomné s plánovaným výletem, 
který se uskuteční na konci srpna. 

Ø Starosta městyse Bc. Zdeněk Drašnar poděkoval za dobrou spolupráci a záslužnou 
činnost Sokola. Zdůraznil, že je velmi důležité, že prostory sokolovny mohou 
využívat nejen členové sokola, ale i ostatní aktivní složky v obci. 

Ø Bratr Radim Holý informoval o projektu „100 sokolských keší republice“. 
Ø Sestra Anna Marková vyjádřila velkou radost a poděkování nad aktivní činností 

výboru Sokola a stále se zlepšujícími cvičebními podmínkami v sokolovně. 
Vyzdvihla také podporu městyse. 

Ø Sestra Lidmila Martinková připomněla historický odkaz našich předků a vyzvala 
k pokračování v něm. 

7.  Usnesení valné hromady 
 

Přednesla předsedkyně návrhové komise sestra Jarmila Drašnarová. 
 
Valná hromada: 
1. Schvaluje: 

a) Způsob volby veřejným hlasováním 
b) Návrhovou komisi ve složení: sestra Lidmila Martinková, sestra Jarmila 

Drašnarová, bratr Jiří Hlaváček nejst. 
c) Zapisovatele Jarmilu Drašnarovou 
d) Program Valné hromady 
e) Zprávu o činnosti jednoty za rok 2017 
f) Zprávu o hospodaření jednoty za rok 2017 
g) Rozpočet jednoty na rok 2018 
h) Plán činnosti jednoty na rok 2018  
i) Zprávu kontrolní komise 

2. Bere na vědomí: 
a) Zprávu náčelnice za rok 2017 
b) Zprávu vedoucího lyžařského oddílu 
c) Diskusní příspěvky 



Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném 
návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 42   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 

8.  Závěr 
 

Starosta jednoty bratr Ing. Jeronym Holý poděkoval všem přítomným za aktivní účast na 
valné hromadě a v 20.25 hod. schůzi ukončil. 

 
 
 
V Novém Hrádku 7. března 2018 
 
 
 
Zapisovatel: .................................    Starosta: ......................................... 
 
         
  
Předseda návrhové komise:............................ 
 
Členové návrhové komise: ......................................... 

   
 


