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

Datum: 15. 4. 2010
Účast na VH: 36 delegátů
VH je usnášeníschopná
Hosté: starosta Města, p. Fischer, zástupci škol – J. Boháček, J. Chvojka, V. Libovický
Jednání řídil: Milan Rollo ml.
I.procedurální otázky
•

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

•

VH zvolila mandátovou komisi ve složení: p. S. Šaroch, p.Hor

•

VH zvolila návrhovou komisi ve složení: p. P. Janík , p. M.Majer

II. Zprávy o činnosti za uplynulé období
VH schvaluje:
•

Zprávu o činnosti TJ Slavoj a výboru za uplynulé období

•

Zprávu o finančním hospodaření a účetní závěrce

•

Zprávu revizní komise

•

Zprávu o projektech realizovaných v roce 2009

•

Zprávy o činnosti oddílů a odborů za rok 2009

•

Hodnocení plnění usnesení minulé valné hromady

VH vzala na vědomí dílčí zprávy oddílů o činnosti v roce 2009

III. Návrhy činnosti na další období:
VH schvaluje:
•
•

Návrh programu činnosti, rozpočtu a projektové činnosti TJ na rok 2010
Výsledky voleb do výkonného výboru TJ Slavoj Český Brod

VH pověřuje výkonný výbor pro rok 2010:
•
•

Vypořádat podněty a připomínky, které vyplynuly z diskuze valné hromady
Přípravou a podáním dalších projektů na rekonstrukci zařízení TJ k realizaci v roce
2011

•

Realizací výdajových programů vyplývajících z přidělených grantů na rok 2010.

•

Dokončením převodu dosud nevypořádaného majetku na TJ ( a event. na město
Český Brod v případech, kdy bude účelné uskutečnit majetkové směny za účelem
zjednodušení vlastnických vztahů a lepšího využití majetku dosud spravovaného nebo
pronajímaného TJ pro tělovýchovné účely.)
Jednáním o smluvních vztazích se subjekty, které využívají majetek TJ Slavoj Český
Brod ( FC Český Brod a další)
Revitalizovat webovskou stránku TJ

•
•

VH ukládá oddílům:
• Dále zvýšit aktivitu v oblasti PR, zejména prostřednictvím www a Českobrodského
zpravodaje
• delegovat své zástupce do pracovních komisí ustavených výkonným výborem TJ

VH doporučuje oddílům:
•

seznámit se strategickým plánem rozvoje města s ohledem na rozvoj mládežnických
družstev

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, 0 hlasů bylo proti, 0 hlasy se zdržely.
Pavel Janík
předseda návrhové komise

Příloha:
1) Program jednání VH
1. Uvítání a úvodní informace
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti jednoty za rok 2009
4. Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2009
5. Zpráva revizní komise
6. Zprávy o činnosti oddílů a odborů za rok 2009
7. Návrh programu, rozpočtu a projektové činnosti TJ na rok 2010
8. Volby výkonného výboru a revizní komise
9. Diskuse
10. Přestávka + příprava usnesení
11. Usnesení a závěr

