
Zápis z Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Nový Hrádek  
konané dne 2. března 2020 v 19 hodin  

v salonku restaurace Na Kovárně  
 
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady: 170 
 
Na začátku valné hromady v 19 hodin bylo v sále přítomno 41 zletilých členů. Valná hromada nebyla 
usnášeníschopná. Zahájení bylo odloženo o 15 minut později. V 19,15 hod. bylo přítomno 46 zletilých členů 
dle prezenční listiny, tj. 27,06%. Valná hromada byla usnášeníschopná. 
 

1. Zahájení, schválení programu 
 

1.1. Zahájení – starostka jednoty sestra Veronika Bohadlová přivítala přítomné. 
1.2. Schválení programu: starostka sestra Veronika Bohadlová navrhla program jednání v tomto pořadí: 

1) Zahájení, schválení programu jednání 
2) Volba zapisovatele a orgánů valné hromady  
3) Zpráva starostky T. J. 
4) Zpráva o hospodaření za rok 2019 
5) Návrh rozpočtu na rok 2020 
6) Zpráva kontrolní komise 
7) Zprávy členů výboru 
8) Plán činnosti na rok 2020 
9) Diskuse 
10) Usnesení z valné hromady 
11) Závěr 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující ani doplňující návrh, vyzvala přítomné k hlasování 
o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 46  Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 

1.3.  Schválení způsobu volby: sestra Veronika Bohadlová navrhla způsob volby veřejným hlasováním. 
 Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzvala 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 zapisovatele: sestra Veronika Bohadlová přednesla návrh na zapisovatele sestru Jarmilu 

Drašnarovou 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzvala přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 46   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 

      
2.2.Volba návrhové komise, která bude též vykonávat funkci mandátové komise: sestra Veronika 

Bohadlová přednesla návrh na složení návrhové komise: 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: 46   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 
 Návrhová komise určila ze svého středu předsedu sestru Jarmilu Drašnarovou. 
 

3. Zpráva starostky o činnosti za rok 2019 
Zprávu o činnosti za rok 2019 přednesla starostka jednoty sestra Veronika Bohadlová. Úvodem 
požádala přítomné o minutu ticha za zemřelé členy – Ferdinand Grym a Josef Drašnar nejst. Zpráva 
je přílohou zápisu. 

 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 

Zprávu o hospodaření a hospodářském výsledku za rok 2019 přednesla sestra Hana Možná. Po jejím 
přečtení vyzvala starostka Veronika Bohadlová přítomné ke schválení účetní závěrky za rok 2019. 
Zpráva je přílohou zápisu. 

Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzvala přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 46   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 
 

5. Rozpočet na rok 2020 
Návrh rozpočtu na rok 2020 přednesl náčelník bratr Pavel Sobotka. Po přečtení vyzvala starostka 
sestra Veronika Bohadlová přítomné k jeho schválení. Rozpočet je přílohou zápisu. 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzval přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 46  Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 
6. Zpráva kontrolní komise 

Zprávu kontrolní komise přednesla předsedkyně sestra Šárka Světlíková. Zpráva je přílohou zápisu. 
 

7. Zprávy členů výboru 
7.1. Zpráva náčelnice sestry Lidmily Martinkové. Zpráva je přílohou zápisu. 
7.2. Zpráva vedoucího lyžařského oddílu bratra Jeronýma Holého st. Zpráva je přílohou zápisu. 
7.3. Zpráva bratra Miloše Vondřejce o realizovaných dotačních programech. Zpráva je přílohou zápisu. 
 
8. Plán činnosti na rok 2020 

Plán činnosti na rok 2020 přednesl náčelník bratr Pavel Sobotka. Po přečtení vyzvala starostka sestra 
Veronika Bohadlová přítomné k jeho schválení. Plán činnosti je přílohou zápisu 
Protože nebyl vznesen žádný pozměňující návrh, vyzvala přítomné k hlasování o přečteném návrhu. 
Hlasování: 
Pro návrh: 46   Proti návrhu: 0  Zdržel se hlasování: 0 

 
9. Diskuse 
V diskusi se svými příspěvky vystoupili: 
Matrikářka Hana Svatoňová – seznámila přítomné se stavem členské základny. 
Starosta městyse Nový Hrádek Zdeněk Drašnar – poděkoval za městys a za MAS Pohoda venkova 
Sokolu za záslužnou činnost a zmínil nemalý podíl na úspěchu v soutěži Vesnice roku 2019. 
Zdeněk Martínek – poděkoval všem za práci v tělocvičné jednotě a vyzdvihl nelehkou práci matrikářky 
Hany Svatoňové. 



Jiří Hlaváček ml. – informoval o nově vznikajících webových stránkách naší jednoty. 
Martin Stříbrný – vznesl dotaz, zda je možné zasílat oddílové příspěvky na účet. Starostka Veronika 
Bohadlová odpověděla kladně.  
Šárka Světlíková – vznesla stejný dotaz jako Martin Stříbrný ale týkající se členských příspěvků – bude 
se řešit na příští schůzi výboru. 
Lidmila Martínková – pozvala přítomné na akce, které bude naše jednota pořádat a informovala o 
projektech ČOS. 

 
10. Usnesení z valné hromady 

Návrh na usnesení přečetla předsedkyně návrhové komise sestra Jarmila Drašnarová. 
1. Valná hromada schvaluje: 

a) program jednání valné hromady 
b) účetní závěrku za rok 2019 
c) rozpočet na rok 2020  
d) plán činnosti na rok 2020  
e) způsob volby veřejným hlasováním 

2. Valná hromada bere na vědomí: 
a) zprávu o činnosti za rok 2019 
b) zprávu kontrolní komise 
c) zprávy členů výboru 
d) diskusní příspěvky 

3. Valná hromada zvolila: 
a) zapisovatele Jarmilu Drašnarovou 
b) návrhovou komisi, která vykonávala též funkci mandátové komise ve složení: Hana Možná, Jarmila 
Drašnarová, Jiří Hlaváček st. 
 

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: 
 
 
























