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

Datum: 10. 5. 2011
Účast na VH: 21 delegátů
VH je usnášeníschopná
Hosté: starosta města p. Nekolný, exstarosta p. Fischer, ředitel 2. ZŠ p. Dušek, zástupce 1. ZŠ,
p. Slavík, starosta Sokola p. Firbas, prezident SK p. Holý, nájemce Autocampu pí Lonská
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: p. Kosík p. Slavík

•

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

II. Informace o správní agendě TJ na
1) www.tjslavojcb.cz
2) intranetu TJ – na https://sites.google.com/

VH schvaluje:
•
•
•
•

Výroční zprávu TJ a Zprávu o činnosti TJ
Trendy rozvoje činnosti TJ na období do roku 2013
Zprávu o hospodaření
Zprávu revizní komise

III. Návrhy činnosti na další období:
VH pověřuje výkonný výbor:
• Naplňovat trendy rozvoje činnosti TJ a o jejich naplňování informovat členy
prostřednictvím www TJ, jak internetu, tak intranetu dle povahy informací
• Úzce spolupracovat s pracovními skupinami VV a sledovat rozvoj jejich činnosti
• Propagovat činnost TJ pro veřejnost prostřednictvím internetových stránek
• Dokončit jednání o pronájmu části areálu Na Kutilce do konce června 2011
• Realizací projektových akcí na základě skutečné výše získaných dotací a ev. zdrojů
z prodeje majetku TJ
• Uzavřít smlouvu o partnerství s nájemci ATC za účelem zpracování a podání žádostí o
granty na revitalizaci
• Jednáním s Městem a dalšími partnery za účelem vypořádání majetkových poměrů,
zejména výměny a kompenzací pozemků pro sportoviště
• Zastupováním TJ v odborných komisích Města
• Zpracováním investičních a neinvestičních projektů na rok 2012

VH ukládá oddílům:
•

Přizvávat na výroční jednání statutární zástupce TJ

VH doporučuje oddílům :
•
•

delegovat své zástupce do pracovních skupin ustavených výkonným výborem TJ
sledovat informace na www TJ

Usnesení bylo přijato
Zapsal:
předseda návrhové komise Stanislav Šaroch
Ověřil:
Příloha:
1) Program jednání VH
2) Návrhy projektové komise na rok 2011

