Zápis z jednání Valné hromady tělovýchovné jednoty Baník Meziboří – 22. března 2006
Počet členů s hlasem volebním je předseda a počet členů dle rozpisu:
Vzpírání: 1, Tenis: 2, Downhill: 1, Lyžaři:1, Atletika: 1, Judo: 1, Zápas: 1, Stolní tenis: 1,
Nohejbal: 1, Hokejbal: 3

Časový harmonogram

:

17.30 – 18.00 hodin
18.00 hodin

prezentace delegátů
jednání VH TJ

Delegace:
Počty delegátů (klíč 1/30) z jednotlivých oddílů, odborů a organizací jsou určeny dle stanov
TJ Baník Meziboří.

Program jednání:
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Volba pracovního předsednictva VH – p. Malý, p. Mertlík, p. Herink
•

•

Volba mandátová komise.
předseda: p. Zedek
členové: p. Mrázek, p. Toman
kdo je:
pro 22
zdržel se 0

proti 0

Volba návrhová komise.
předseda: p. Hamsa
členové: p. Půža, p. Smrček
kdo je:
pro 22
zdržel se 0

proti 0

3. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu a usnesení
návrh na zapisovatele a ověřovatele: p.Hudík, p.Jaňovka
kdo je:
pro 22
zdržel se 0
proti 0
4. Zpráva mandátové komise
Z pozvaných delegátů je přítomná nadpoloviční většina a VH je usnášení schopná.
5. Schválení programu VH
kdo je:
pro 22

zdržel se 0

6. Zpráva předsedy od minulé VH
7. Zpráva o hospodaření – 2005
8. Zpráva dozorčí rady.

1

proti 0

9. Návrh hospodaření pro rok 2006
kdo je:

pro 21

zdržel se 1

proti 0

kdo je:

pro 22

zdržel se 0

proti 0

pro 21

zdržel se 1

proti 0

pro 22

zdržel se 0

proti 0

pro 21

zdržel se 1

proti 0

10. Schválení stanov

11. Schválení organizační struktury
kdo je:
12. Návrh odměn
za rok 2004
p. Hofman
pí Mrázková
p. Hudeček
p. Zedek
p. Mertlík

7 040,- Kč
5 800,- Kč
7 000,- Kč
1 200,- Kč
1 200,- Kč
kdo je:

za rok 2005
p. Malý
p. Mertlík
pí Mrázková
p.Hudík
p. Zedek
pí Šicová

10 000,- Kč
7 000,- Kč
7 000,- Kč
4 000,- Kč
4 000,- Kč
3 000,- Kč
kdo je:

Projednání mandátu VV k navrhnutí odměn pro lyžařský oddíl a VPP v rozmezí 10 – 20%
z čistého zisku podle výsledku hospodaření v areálu, provozování atd.
kdo je:

pro 14

zdržel se 5

proti 3

Projednání motivačního prvku za získání sponzora pro TJ ve výši 20% daru.
kdo je:

pro 20

zdržel se 2

2

proti 0

13. Diskuse.
p. Půža – jednotné členské příspěvky pro členy TJ, vybudování běžeckých tras pro další
sezónu
p. Zedek – upřesnění členských příspěvku v oddíle tenisu
p. Hofman – využívání areálu a stanovení ceny pro členy TJ
p. Malý – forma upravení ceny po zavedení průkazů pro členy TJ
p. Červenka – poděkoval za práci všem členům TJ, uvítal zněnu kterou nové vedení
zavádí včetně organizačních změn. Dále seznámil o projektech, které město připravuje ve
prospěch právě rozšíření sportovních aktiv pro občany města Meziboří.
14. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení členské schůze
kdo je:

pro 20

zdržel se 2

proti 0

15. Závěr
Jednání ukončil s přáním, aby přijaté úkoly, které byly schválené a směr který byl
nastolen byl podpořen všemi členy TJ ve prospěch města Meziboří.

.......................................................……............
ověřovatelé zápisu
Jiří Mertlík
Hudík Josef, Jaňovka Milan
místopředseda
člen TJ

3

....................................
schválil
Malý Oldřich
předseda

