
U s n e s e n í
z volební Valné hromady T. J. Sokol Litovel

konané dne 21. ledna 2014  v 19, 00 hod. v Sokolovně T. J. Sokol Litovel

Počet zletilých členů jednoty: 122

Výbor jednoty na své schůzi dne 16. 12. 2013 rozhodl, že letošní valná hromada bude provedena 
delegačním způsobem a jednotliví delegáti budou zastupovat tyto oddíly:

divadelní odbor , sportovní oddíl tenisu, sportovní oddíl kon. kulturistiky, oddíl ženy I. a II.,
oddíl kond. cv. žen, oddíl jógy, oddíl věrné gardy, mažoretky. 

Stanovený počet delegátů na valnou hromadu: 16

Počet přítomných delegátů: 15  tj.  94 %.

Valná hromada je usnášeníschopná

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu kontrolní komise.
2. Zprávu o členské základně.
3. Zprávy o činnosti.
4. Členský spolkový příspěvek v roce 2014 ve výši 300 Kč pro výdělečně činné členy a 100 Kč pro 

výdělečně nečinné členy (mládež a seniory od 65 let).

Valná hromada schvaluje:

1. Hospodaření v roce 2013 a rozpočet na rok 2014.
2. Plán činnosti jednoty na rok 2014.
3. Výši oddílových příspěvků: 100 Kč pro všechny členy mimo oddíl kondiční kulturistiky, zde VH

navrhuje 500 Kč výše oddílových příspěvků.

Valná hromada ukládá:

- racionálně a účelně hospodařit s finančními prostředky,
- sledovat přesné vyúčtování odcvičených hodin,
- dle finančních možností jednoty odměňovat cvičitele, trenéry a činovníky,
- maximálně využívat dotací a grantů vypsaných veřejnými subjekty – obecními, krajskými i

státními,
- finančně podporovat vystoupení našich oddílů, jakožto reprezentantů naší jednoty i našeho

města,  
- zviditelnit kulturní a sportovní aktivity jednoty v místním a regionálním tisku, jakož i v tisku

spolkovém (nástěnka, Lit. noviny, župní zpravodaj, čestný občan),
       - větší zapojení do systému župy (VH župy – účast)

Starosta jednoty: Mgr. Mirko Spurník

Předseda návrhové komise: Eva Prucková

Zástupce sokolské župy (pokud je přítomen): 
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