
Usnesení mimořádné valné hromady
Tělovýchovné jednoty Slavoj Český Brod, o.s.

Datum: 23. 9. 2010
Účast na VH:  24 delegátů                                 VH je usnášeníschopná
Hosté:

Jednání řídil:  Pavel Janík

I.procedurální otázky

• VH schválila program jednání, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

• VH zvolila mandátovou komisi ve složení: p. Kosík  p. Rollo ml.

• VH zvolila návrhovou komisi ve složení: p. Šaroch, M. Majer,

II. Zprávy o činnosti výkonného výboru a Správy TJ
VH schvaluje:

• Po zapracování připomínek Organizační řád TJ Slavoj Český Brod včetně příloh
• Projektovou činnost TJ Slavoj Český Brod, o.s na rok 2011:

MŠMT – Program IV. – opravy sportovních zařízení dle návrhu pracovní skupiny
správy majetku

                Podprogram 512 – investice (přístavba objektu  sportovní haly)

KÚ STČ – činnost oddílů a opravy sportovních zařízení

Město Český Brod - podpora činnosti oddílů a kofinancování projektových akcí.

MAS ROP Pošembeří – opravy areálu Na Kutilce

• Pro zajištění finančních zdrojů pro přístavbu objektu  sportovní haly  Valná
hromada TJ Slavoj Český Brod, o.s ,v souladu se Stanovami TJ Slavoj Český
Brod, o.s,  souhlasí s prodejem chaty Pionýr ve Strážném se spodním limitem  5
mil. K č .     (schváleno samostatně 25:1:0)

• Za účelem přístavby sportovní haly souhlasí rovněž s úvěrem od ČS as. s horním
limitem, který schválí VV na základě návrhu pracovní skupiny ekonomiky TJ.

                                (schváleno samostatně 26:0:0)

III. Návrhy činnosti na další období:

VH pověřuje výkonný výbor:
• Na základě dotazníkového šetření zpracovat  Návrh rozvoje TJ Slavoj Český Brod ve

svém funkčním období ( 2010 – 2014).
• Úzce spolupracovat s pracovními skupinami VV a sledovat rozvoj jejich činnosti.



• Propagovat činnost TJ pro veřejnost prostřednictvím internetových stránek a  zvýšit
informovanost členů TJ prostřednictvím intranetu či společné e-mailové adresy.

• Vést jednání s SK Český Brod (fotbal) nadále v tom smyslu, že v případě neuzavření
smluv o pronájmu do konce kalendářního roku na ně budou vztažena pravidla, běžně
používaná pro oddíly v užití sportovní haly ve fotbalovém areálu na Kutilce.

VH ukládá oddílům:

• Zpracovat dotazníkové šetření  do 31.10.2010 a zaslat je na sekretariát TJ.
• Přizvávat na výroční jednání  statutární zástupce TJ.

VH doporučuje oddílům :

• delegovat své zástupce do pracovních skupin ustavených výkonným výborem TJ

IV. Doplnění VV a revizní komise:

Valná hromada  souhlasí s kooptací:
J. Slavíka  do VV
J. Sklenáře do revizní komise

Usnesení bylo přijato   (26 :0 : 0)

Zapsal:
                předseda návrhové komise  Stanislav Šaroch

Ověřil:     řídící jednání Pavel Janík

Příloha:
1) Program jednání VH

Úvod
1) Procedurální část: volby komisí
2) Přijetí Organizačního řádu TJ Slavoj Český Brod o.s, včetně příloh
3) Projednání rozvoje TJ ve funkčním období výkonného výboru 2010 – 2014
4)  Diskuse a různé
5) Přijetí usnesení
    Závěr


