Zápis ze zasedání valné hromady TJ Hodonice z.s. ze dne v 20.07.2017

Místo konání: Salónek KD Hodonice
Čas plánovaného zahájení: 19:00
Jednání valné hromady, která byla svolána na podnět výkonného výboru TJ Hodonice z.s. (dále
jen TJ Hodonice) ze dne 28.6.2017 otevřel pověřený člen TJ Hodonice František Latr. Jmenovaný
přivítal přítomné členy TJ Hodonice, poprosil členy o vzdání pocty zesnulému předsedovi panu
Lattnerovi povstáním a minutou ticha.
Poté konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 65 členů TJ Hodonice z celkového počtu 208
členů starších 18-ti let s právem hlasovat na valné hromadě a valná hromada není k okamžiku
plánovaného zahájení usnášeníschopná. Konstatoval, že dále bude postupováno v souladu s článkem 2.7.
stanov, které stanoví, že „v případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení valné hromady není přítomna
nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu
přítomných“. Jednání valné hromady bude tedy zahájeno v 19,30 hodin.
Bod 1) Zahájení
V 19,30 hodin bylo zahájeno jednání valné hromady TJ Hodonice. Jednání zahájil pan František
Houšť, pověřený člen výkonného výboru TJ Hodonice. Konstatoval, že na jednání valné hromady je tedy
přítomno 65 z 208 členů s právem na valné hromadě hlasovat, jak je uvedeno výše a tato valná hromada
je tedy v tomto počtu přítomných členů usnášeníschopná.
Jmenovaný navrhl orgány valné hromady a členy orgánů valné hromady v tomto složení:
Návrh usnesení č. 1)
Předsedající valné hromady: František Houšť
Zapisovatel: Sedlář Jiří st.
Návrhová a volební komise: Vítek Jiří, Zahradník Pavel
Ověřovatel zápisu: Šimík František
O navržených orgánech valné hromady a jejich členech proběhlo hlasování s tímto výsledkem:
HLASOVÁNÍ:
PRO: 65

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.1 bylo přijato v navrženém znění.
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Bod 2)
Dále předsedající přednesl návrh na změnu programu jednání valné hromady a navrhuje se, aby se
tato valná hromada dále řídila tímto rozšířeným programem:
Navržený další program jednání valné hromady:
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Schválení programu valné hromady
Volba předsedy TJ Hodonice
Zpráva o hospodaření TJ Hodonice za rok 2016
Seznámení s činností a stavem členské základny TJ Hodonice
Návrh změn ve složení výkonného výboru TJ Hodonice
Diskuse
Závěr

Předsedající vyzval, zda někdo z přítomných členů chce doplnit program. Žádný z přítomných členů
k rozšířenému návrhu programu jednání neměl připomínek, nežádal jeho změnu či doplnění, a proto
předseda nechal o návrhu na změnu programu jednání valné hromady s tímto výsledkem:
HLASOVÁNÍ:
PRO: 65

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2 bylo přijato v navrženém znění.

Bod 3)
Předsedající navrhl jako nového předsedu TJ Hodonice pana Františka Latra, nar. ….., bytem …,
navrženého na funkci předsedy TJ Hodonice na zasedání výkonného výboru TJ Hodonice dne 28.6.2017.
Dotázal se, zda je nějaký jiný, další návrh na osobu předsedy TJ Hodonice. Nikdo nevznesl k tomuto
návrhu připomínku, ani žádný další návrh. Proto nechal předseda o návrhu na volbu předsedy TJ
Hodonice hlasovat.
Návrh usnesení č.3.1: Valná hromada volí navrženého pana Latra Františeka jako předsedu TJ
Hodonice.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 65

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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Bod 4)
Zprávu o hospodaření TJ Hodonice za rok 2016 přednesl nový předseda TJ Hodonice František
Latr. Příjmy v roce 2016 činily 512 466,93,- Kč, výdaje TJ Hodonice v roce činily 490 269,50,- Kč.
Návrh usnesení č.4: VH schvaluje zprávu o hospodaření TJ Hodonice v roce 2016.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 65

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.4. bylo přijato v navrženém znění.

Bod 5)
Zprávu o činnosti a stavu členské základny TJ Hodonice přednesl předseda TJ Hodonice František Latr.
Jejím obsahem bylo zhodnocení činnosti za v roce 2016 a seznámení s členskou základnou TJ Hodonice,
rozšíření členské základny v roce 2017 o nový oddíl floorbalu hrající jihomoravskou ligu mužů pod unii
ČFBU!
Návrh usnesení č.5: VH schvaluje zprávu o činnosti a stavu členské základny TJ Hodonice v roce 2016
přednesenou předsedou TJ Hodonice Františkem Latrem.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 65

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.5. bylo přijato v navrženém znění.

Bod 6)
Předsedající přednesl návrh nového složení výkonného výboru TJ Hodonice: František Latr (jako
stávající předseda), František Šimík (šachy), Jiří Sedlář st.(kulturní oddíl) , Jiří Sedlář ml.(florbal), Pavel
Hron (nohejbal), Pavel Zahradník (rybářský kroužek), Jiří Vítek (stolní tenis), Radek Cifra (badminton),
Radim Kodytek (sálový fotbal), Ivan Bohatka (turistika), Ladislav Svoboda (hokej), Petr Březina
(bowling), Jan Procházka (tenis), Jaroslava Chytilová (senioři), Zdeněk Kamenický (workout), Jana
Matulová (cvičení žen), Jitka Bořilová (mateřské centrum), Darina Kvasničková (folklór) a František
Houšť.
Návrh usnesení č.5: VH schvaluje složení nového 19-ti členného výkonného výboru TJ Hodonice:
František Latr (jako stávající předseda), František Šimík (šachy), Jiří Sedlář st.(kulturní oddíl) , Jiří Sedlář
ml.(florbal), Pavel Hron (nohejbal), Pavel Zahradník (rybářský kroužek), Jiří Vítek (stolní tenis), Radek
Ciffra (badminton), Radim Kodytek (sálový fotbal), Ivan Bohatka (turistika), Ladislav Svoboda (hokej),
Petr Březina (bowling), Jan Procházka (tenis), Jaroslava Chytilová (senioři), Zdeněk Kamenický
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(workout), Jana Matulová (cvičení žen), Jitka Bořilová (mateřské centrum), Darina Kvasničková (folklór)
a František Houšť.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 65

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.6. bylo přijato v navrženém znění.

Bod 7)
Diskuse
Návrh usnesení č.7: VH bere na vědomí diskuzní příspěvky členů sdružení.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 65

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č.7. bylo přijato v navrženém znění

Bod 8)
Jednání valné hromady bylo ukončeno ve 20.50 hodin.
Zapsal:
Jiří Sedlář st.

Návrhová a volební komise:
Jiří Vítek
Pavel Zahradník

Ověřili:
František Šimík

Předseda TJ Hodonice
František Latr
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