
 
U S N E S E N Í 

z valné hromady TJ. Sokol �e�kovice konané v Brn� dne 14.3.2013  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Na valné hromad� je p�ítomno 34 �len� T.J. , z toho 21 delegát� s hlasovacím právem (ze stanoveného po�tu 30  
delegát�), což je 70,0 %, valná hromada je usnášeníschopná. 
 
I. Valná hromada schvaluje:  
 
1)  Zprávu výboru o �innosti za rok 2012 
 
2)  Zprávu o hospoda�ení T.J. za rok 2012, vytvo�ený zisk ponechat jako rezervu pro další období 
 
3) Zprávu kontrolní komise 
 
4) Návrh �innosti na rok 2013 
 
5) P�edpoklady rozpo�tu na rok 2013 
 
6) V k.ú. �e�kovice odprodej zbytkového pozemku p.�. 3696/1 (díl „d“ o velikosti 93 m2), �ásti  
     p.�.3696/2 (díl „c“ o velikosti 16 m2) a �ásti p�ekládané p�ší cesti�ky p.�. 3691/4 (o velikosti 78 m2).  
     Celková vým�ra je 187 m2. S uvedeným prodejem bude sou�asn� z�ízeno na pozemku p.�. 3696/2  
    v�cné b�emeno umož�ující p�ístup (ch�zi a jízdu) na sousední pozemek p.�. 3688. 
 
7) Výsledky voleb nového výboru, kontrolní komise, vyslanc� do výboru župy na následující období a 

delegáty na valnou hromadu župy, návrhy do funkcí v p�edsednictvu župy a ve výboru �OS, výboru 
župy dle zápisu z valné hromady   

 
II. Valná hromada ukládá výboru T.J. : 
 
1)  Trvale zlepšovat prezentaci jednoty a sokolského hnutí s cílem zvýšení �lenské základny 
 
2)  V p�ípad� získání finan�ní dotace dokon�it opravu st�echy sokolovny  
 

3)  Zajistit pomoc a ú�ast �len� T.J. p�i po�ádání sportovních a spole�enských akcí  jednoty i župy ( Den d�tí, 
atletické závody, Mikulášská besídka atd.).  Po�ádat Sokolský reprezenta�ní ples v roce 2014  s ukázkami 
�innosti n�kterých oddíl�. Uspo�ádat Den d�tí ve spolupráci s M� �e�kovice a Mokrá Hora. 

 
4)  Zajistit kroniká�e jednoty  
 
5)  Pokra�ovat v jednání s M� �e�kovice a Mokrá Hora o výstavb� polyfunk�ního h�išt� u sokolovny  
      
6) Pokra�ovat v �ešení výstavby sportovního areálu Prumperk  
 
7) Aktualizovat jednací �ád výboru T.J.  
 
  
P�edseda návrhové komise: br.Jan Barton�k         …………………………………. 
 
�len návrhové komise: br.Marek Gut                                ..………………………………… 
                                             
  
Zapisovatel: ses.Marie Mlýnková             ………………………………….      
 
Starosta: br.Ji�í R�ži�ka           …………………………………….   
 
Brn� dne 17.3.2012 
 


