
Zápis z Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek  
konané dne 11. března 2019 v 19 hodin  

v salonku restaurace Na Kovárně  
 
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady: 174 
 
Na začátku valné hromady v 19 hodin bylo v sále přítomno 42 zletilých členů. Valná hromada nebyla 
usnášeníschopná. Zahájení bylo odloženo o 30 minut později. V 19,30 hod. bylo přítomno 44 zletilých členů 
dle prezenční listiny, tj. 25,29%. Valná hromada byla usnášeníschopná. 
 

1. Zahájení, schválení programu 
 

1.1.Zahájení – starosta jednoty bratr Jeronym Holý přivítal všechny přítomné a starostku župy Helenu 
Rezkovou 

1.2.Schválení programu: starosta bratr Jeronym Holý navrhl program jednání v tomto pořadí: 
1) Zahájení, schválení programu jednání 
2) Volba orgánů valné hromady  
3) Zpráva o hospodaření jednoty, schválení účetní uzávěrky 
4) Zpráva kontrolní komise 
5) Rozpočet na rok 2019 
6) Plán činnosti na rok 2019 
7) Zprávy jednotlivých činovníků 
8) Volba výboru a kontrolní komise 
9) Volba delegátů na valnou hromadu župy a volba vyslance do župy 
10) Diskuse 
11) Usnesení z valné hromady 
12) Závěr 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující ani doplňující návrh, vyzval přítomné k hlasování 
o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44  Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 
2. Volba orgánů valné hromady 

 
2.1.Volba pracovního předsednictva: bratr Jeronym Holý přednesl návrh na pracovní předsednictvo ve 

složení: sestra Hana Možná, sestra Jarmila Drašnarová, bratr Jiří Hlaváček st.  
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 
2.2.Volba zapisovatele: bratr Jeronym Holý navrhl na zapisovatele sestru Jarmilu Drašnarovou.  

Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 
      



2.3.Volba návrhové komise, která bude též vykonávat funkci mandátové komise: starosta bratr Jeronym 
Holý přednesl návrh na složení návrhové komise: bratr Ing. Pavel Sobotka, sestra Hana Svatoňová, 
sestra Lidmila Martinková.  
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 

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

3. Zpráva o hospodaření a schválení účetní uzávěrky 
Zprávu o hospodaření a hospodářském výsledku za rok 2018 přednesla hospodářka sestra Hana 
Možná. Po jejím přečtení vyzval starosta bratr Jeronym Holý přítomné ke schválení účetní závěrky 
za rok 2018. Zprávy jsou přílohou zápisu. 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44  Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 
4. Zpráva kontrolní komise 

Zprávu kontrolní komise za rok 2018 přednesla členka kontrolní komise sestra Olga Marková. 
Zpráva je přílohou zápisu. 
 

5. Rozpočet na rok 2019 
Návrh rozpočtu na rok 2019 přednesl náčelník bratr Pavel Sobotka. Po přečtení vyzval starosta bratr 
Jeronym Holý přítomné k jeho schválení. Rozpočet je přílohou zápisu. 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44  Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 
6. Plán činnosti na rok 2019 

Plán činnosti na rok 2019 přednesl náčelník bratr Pavel Sobotka. Po přečtení vyzval starosta bratr 
Jeronym Holý přítomné k jeho schválení. 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44  Proti návrhu: 0               Zdržel se hlasování: 0 

 
7. Zprávy jednotlivých činovníků 

7.1.Zpráva o činnosti za rok 2018 – přednesl starosta bratr Jeronym Holý. Zpráva je přílohou zápisu. 
7.2.Zpráva náčelnice sestry Lidmily Martinkové. Zpráva je přílohou zápisu. 
7.3.Zpráva vedoucího lyžařského oddílu bratra Jeronýma Holého st. Zpráva je přílohou zápisu. 

 
Po přečtení zpráv si vzal slovo náčelník bratr Pavel Sobotka. Poděkoval bratru Jeronymu Holému ml. 
a bratru Jiřímu Hlaváčkovi st. za dlouholetou obětavou práci ve výboru T. J. Sokol Nový Hrádek a za 
zásluhy při rekonstrukci sokolovny. Oběma byla předána bronzová pamětní medaile, pamětní list a 
malý dárek. Bratr Jeronym Holý ml. končí z vlastního rozhodnutí ve funkci starosty a bratr Jiří 
Hlaváček st. končí také z vlastního rozhodnutí ve funkci místostarosty jednoty. 
 
8. Volba výboru a kontrolní komise 



8.1.Schválení způsobu volby činovníků: předseda návrhové a mandátové komise bratr Pavel Sobotka 
navrhl způsob volby činovníků jednoty veřejným hlasováním. 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44   Proti návrhu: 0        Zdržel se hlasování: 0 
 

8.2.Volba starosty T. J. Sokol Nový Hrádek: bratr Pavel Sobotka navrhl na funkci starostky jednoty 
sestru Veroniku Bohadlovou. 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44   Proti návrhu: 0        Zdržel se hlasování: 0 

 
8.3.Volba místostarosty T. J. Sokol Nový Hrádek: bratr Pavel Sobotka navrhl na funkci místostarosty 

jednoty a třetího statutárního zástupce jednoty bratra Jeronyma Holého ml. 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44   Proti návrhu: 0        Zdržel se hlasování: 0 

 
8.4.Volba jednatele T. J. Sokol Nový Hrádek: bratr Pavel Sobotka navrhl na funkci jednatele T. J. 

Sokol Nový Hrádek sestru Jarmilu Drašnarovou. 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44   Proti návrhu: 0        Zdržel se hlasování: 0 

 
8.5.Volba členů výboru: Bratr Pavel Sobotka přednesl návrh na zbývající členy výboru: hospodářka – 
sestra Hana Možná, náčelník – bratr Pavel Sobotka, náčelnice – sestra Lidmila Martinková, předseda 
odboru sportu – bratr Jeronym Holý st., pokladní – sestra Renata Suchánková, matrikářka – sestra Hana 
Svatoňová, vzdělavatel – Jiří Hlaváček ml., členové – bratr Vojtěch Havrda, bratr Miloš Vondřejc, bratr 
Jiří Hlaváček st., bratr Karel Šrůtek, bratr Luboš Světlík. 

Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44   Proti návrhu: 0        Zdržel se hlasování: 0 

 
8.5.Volba kontrolní komise: bratr Pavel Sobotka přednesl návrh na složení kontrolní komise: předseda – 

sestra Šárka Světlíková, členové – bratr Jan Říha, sestra Olga Marková. 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 44   Proti návrhu: 0        Zdržel se hlasování: 0 

 
Po volbě nového výboru se řízení valné hromady ujala nově zvolená starostka sestra Veronika Bohadlová. 
 

9. Volba delegátů na VH župy a volba vyslance do župy 
Bratr Pavel Sobotka přednesl návrh delegátů na valnou hromadu župy a na vyslance za naši jednotu: 
Delegáti na valnou hromadu župy: bratr Jiří Hlaváček st., bratr Jeronym Holý ml., sestra Veronika 
Bohadlová. 
Vyslanec na župu: bratr Jiří Hlaváček st., náhradník: bratr Jeronym Holý st. 

Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 



Pro návrh: 44   Proti návrhu: 0        Zdržel se hlasování: 0 
 

10. Diskuse 
V diskusi se svými příspěvky a zdravicemi vystoupili: 
Náčelník jednoty bratr Pavel Sobotka 
Starostka župy Helena Rezková 
Starosta městyse Nový Hrádek Zdeněk Drašnar 
Náčelnice jednoty Lidmila Martinková 
Bratr Jiří Hlaváček st. 
Bratr Josef Svatoň 
Starostka jednoty sestra Veronika Bohadlová. 

 
11.Usnesení z valné hromady 

1. Valná hromada schvaluje: 
a) program jednání valné hromady 
b) účetní závěrku za rok 2019 
c) rozpočet na rok 2019 
d) plán činnosti na rok 2019 
e) způsob volby činovníků jednoty veřejným hlasováním 

2. Valná hromada bere na vědomí: 
a) zprávu o hospodaření 
b) zprávu kontrolní komise 
c) zprávy členů výboru 

3. Valná hromada zvolila: 
a) pracovní předsednictvo ve složení: Hana Možná, Jarmila Drašnarová, Jiří Hlaváček st. 
b) návrhovou komisi ve složení: Pavel Sobotka, Hana Svatoňová, Lidmila Martinková 
c) zapisovatele valné hromady: Jarmila Drašnarová 
d) starostku jednoty: Veronika Bohadlová 
e) místostarostu jednoty: Jeronym Holý ml. 
f) jednatele jednoty: Jarmila Drašnarová 
g) členy výboru: Hana Možná, Lidmila Martinková, Pavel Sobotka, Jeronym Holý st., Renata Suchánková, 
    Jiří Hlaváček ml., Hana Svatoňová, Vojtěch Havrda, Karel Šrůtek, Miloš Vondřejc, Jiří Hlaváček st., 
    Luboš Světlík. 
h) delegáty na valnou hromadu župy: Jiří Hlaváček st., Jeronym Holý ml., Veronika   Bohadlová 
i) vyslance na župu: Jiří Hlaváček st., náhradník: Jeroným Holý st. 
j) kontrolní komisi: Šárka Světlíková, Jan Říha, Olga Marková 
 

11. Závěr 
Starostka jednoty sestra Veronika Bohadlová poděkovala všem přítomným za aktivní účast na valné 
hromadě a v 21 hodin schůzi ukončila. 

 
Zapisovatel:         Starosta: 
 
Předseda návrhové komise: 
Člen návrhové komise: 
 
 
 



 
 
 

 
 


