
 
U S N E S E N Í 

z Valné hromady T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané v Brně dne 27.3.2019 
____________________________________________________________________________________ 

 
                 Dle prezenční listiny je na valné hromadě přítomno  30 ze 33 delegátů, tj.90,9 %, valná hromada je 

usnášeníschopná. Celkem bylo přítomno 39 zletilých členů T.J.  
                 Návrh usnesení přednesla ses. Váňová.  

 
Valná hromada T.J. SOKOL Brno - Řečkovice: 
 
I. schvaluje:  
 
1)  Volbu zapisovatele a komisí 
2)  Program valné hromady 
3)  Zprávu výboru o činnosti za rok 2018 
4)  Zprávu o hospodaření za rok 2018 
5)  Zprávu kontrolní komise 
6)  Návrh činnosti na rok 2019 
7)  Předpokládaný rozpočet na rok 2019 
8)  Počet členů výboru jednoty 
9)  Záměr prodeje pozemku pod Sportareálem na ul.Družstevní 
 
II. bere na vědomí:   
 

1) Zprávu mandátní komise o účasti na valné hromadě    
2) Zprávu o činnosti oddílů všestrannosti 
3) Zprávy sportovních oddílů (krasojízda, volejbal) 

 
III. ukládá:  
 
a) výboru a cvičitelům T.J. : 
1)  Udržet členskou základnu a  zlepšovat prezentaci jednoty 
2)   Zajistit pomoc a účast členů T.J. při pořádání sportovních a společenských akcí  jednoty i župy.   
 
b) odstupujícím členům výboru 
1)  Předat agendu svých funkcí do 30.4.2019  
2)  Zajistit potřebnou součinnost se členy nového výboru, do doby provedení zápisu změn ve spolkovém  
     rejstříku, potřebné dokumenty vyhotovovat vždy se souhlasem nového výboru jednoty  
 
c) výboru jednoty: 
1)  Připravit dle pokynů ČOS podklady pro zápis změn do spolkového rejstříku 
2)  Zajistit jednání o ceně pozemku pod Sportareálem na ul.Družstevní a informovat příští valnou hromadu  
 
d) výboru, činovníkům a členům jednoty: 
1) Uspořádat pietní vzpomínkovou akci ke Dni boje za svobodu a demokracii 17.listopadu 
 
 
IV. pověřuje výbor T.J. : 
 
1) Pokračovat v jednání s MČ Řečkovice a Mokrá Hora o možnosti využití volných ploch u sokolovny  

        pro sportovní účely 
 
 
V) Valná hromada zvolila na období 2019 - 2022: 
 
Starostu jednoty: br. Marka Guta   
Jednatele jednoty: br. Petra Zatloukala 



 
Hospodářku jednoty: ses. Irenu Zahrádkovou 
 
 
Další členy výboru jednoty: br. Libora Fuchse, ses. Hanu Dvořákovou, Evu Janovskou,  
                                            Nikolu Jančíkovou 
 
Kontrolní komisi jednoty: ses. Janu Bartoňkovou, Marii Mlýnkovou, br. Jiřího Růžičku,  
Předsedkyní kontrolní komise je ses. Jana Bartoňková  
 
Vyslance na VH župy: br. Jiřího Růžičku, Jana Bartoňka, ses.Evu Janovskou, Janu Bartoňkovou 
Náhradníky vyslanců: br. Marka Guta, ses. Marii Mlýnkovou 
 
 

                 Výsledek hlasování – pro 30, proti 0, zdržel se 0 - usnesení VH je schváleno.  
 
 
  
Předseda návrhové komise:      br. Jan Bartoněk            …………………………………. 
 
Členky návrhové komise:       ses. Šárka Váňová                 ..………………………………… 
                                              
                                                ses. Eva Janovská:                ……………………………………….  
 
 
 
 
Zapisovatel: ses. Marie Mlýnková                         ………………………………….   
 
 
    

 
 
odstupující starosta T.J.Sokol Brno-Řečkovice  
                  br. Jiří Růžička                                               …………………………………… 
 
nově zvolený starosta T.J.Sokol Brno-Řečkovice 

                 br. Marek Gut                                                …………………………………  
 
 
 
 
 
V Brně dne 28.3.2019 
 


