Usnesení mimořádné valné hromady
Tělovýchovné jednoty Slavoj Český Brod, o.s.
Datum: 17. 5. 2012
Účast na VH: 22 delegátů
Hosté: nebyli zváni

VH je usnášeníschopná

Jednání řídil: Milan Rollo, místopředseda TJ
I.procedurální otázky
•

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

•

VH zvolila mandátovou komisi ve složení: S. Kosík, J. Slavík

•

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

VH schvaluje:
•
•
•

Výroční zprávu TJ a Zprávu o činnosti TJ
Doplnění revizní komise o
Cenu na prodej Strážného

VH bere na vědomí:
• Informaci o rekonstrukci účetnictví
• Pravidla pro čerpání investičního fondu TJ
• Stav přípravy smlouvy s SK

III. Návrhy činnosti na další období:
VH pověřuje výkonný výbor:
•

Dopracovat zprávu o hospodaření za rok 2011 a připravit plán hospodaření pro rok
2013 a schválit je po připomínkovém řízení v oddílech do 28.2. 2013.

•

Konsolidovat hospodaření TJ s využitím – podpory Města na rok 2012, ev. příjmů
z prodeje majetku (Strážné, ATC), vyrovnáním rozpočtu střediska správa. Zlepšit
kontrolní činnost a respektovat mechanismy kontroly. Důsledný výběr příspěvků od
oddílů.

•

Řešit personální složení Správy a optimalizovat servisní činnost Správy (kontrola GS,
Alladina, výkazů práce).

•

Projednávat požadavky a návrhy oddílů související s jejich činností a materiálním
zabezpečení. Koordinovat střediskové řízení.

•

Připravit projekty pro Výzvy na rok 2013 dle jednotlivých vyhlašovatelů. Pro
investiční akci připravit projektovou dokumentaci pro projekt přístavby sportovní
haly.

•

Pokračovat v jednání s Městem a dalšími partnery o vypořádání majetkových poměrů,
zejména výměny a kompenzace pozemků pro sportoviště.

•

Postupovat v prodeji chaty Pionýr ve Strážném a ATC ve spolupráci s realitní
kanceláří ČS a.s. do cenových limitů 3 200 000, resp. 3 000 000;- Kč, důsledně
vymáhat nezaplacené nájmy, i za cenu nákladů na soudní řízení.

•

Sledovat dopady novely zákona o loteriích, hledat další finanční zdroje.

•

Spolupracovat s Městem a dalšími NNO ve městě a ve spolupráci s dalšími NNO
připravit benchmarking úrovně podpory sportu a NNO v podobně velkých městech.

•

Řešit smluvně celkový pronájem areálu Na Kutilce s SK Český Brod.

•

Věnovat pozornost přípravě trenérů a náboru nových členů.

•

Propagovat činnost TJ a oddílů, jejich úspěchy, prostřednictvím informačních zdrojů
TJ (internet, plakáty, Výroční zpráva), ale i Města ( zejména Českobrodského
zpravodaje) a regionálního tisku.

•

Uspořádat akce pro veřejnost, zejména akci Město v pohybu.

•

Shromažďovat a zpracovat podklady o historii TJ a oddílů.

•

Sledovat situaci ve sportovním dění – transformace ČSTV, řízení svazovým způsobem
a operativně na ni reagovat.

VH ukládá oddílům:
•
•
•
•
•

Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ.
Ve spolupráci se správou TJ upřesnit vždy k 30. 4. stav členské základny včetně dat
narození.
Na základě tohoto platit členské příspěvky do 30. 4. příslušného roku.
Zveřejnit na internetových stránkách oddílů složení výboru oddílů.
Pověřuje oddíly delegovat svého zástupce do skupiny, která prověří střediskové
hospodaření TJ

VH doporučuje oddílům :

•

sledovat informace na www TJ včetně GS a elektronicky zveřejňovaných analytických
údajů o hospodaření, pohledávkách a závazcích oddílů.

Usnesení k bodu Valná hromada schvaluje: bylo přijato: 20:1:1
III. bylo přijato:

22:0:0

Zpráva o hospodaření za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 nepřijato: 0:16:6
( Opatření VH viz usnesení bodu III první odstavec)

Zapsal:

předseda návrhové komise Stanislav Šaroch

Ověřil:

předseda TJ Slavoj Český Brod, o.s. Pavel Janík

Příloha:
Program jednání VH
1) Stručná zpráva o činnosti VV TJ za uplynulé období
a ) stav VV TJ, členské základny, Správy, činnost KRK , schválení VZ
b) personalistika ve Správě
c) přijatá opatření vůči nespolehlivým subjektům

2) Zpráva o rekonstrukci účetnictví
a) vztahy k FÚ
b) přechod z Pohody na Alladina
c) finanční situace, stav závazků a pohledávek
3) Majetkové vztahy
a) prodej ATC
b) prodej Strážné
c) prodej/pronájem areálu Na Kutilce

