
Z     Á P I S     ze XVI. volební valné hromady TJ Sokol Litovel, konané dne
9. února 2016

Přítomni: dle prezenční listiny 23 delegátů členů TJ Sokol Litovel

Hosté za Město Litovel – Viktor Kohout - místostarosta

1) Schůzi vedl starosta TJ Sokol br. Mgr. Spurník. Přečetl program valné
hromady – byl schválen bez připomínek.

2) Navržena zapisovatelka ses. Ing. Jančí, hlasováním schválena.
3) Navržena  mandátová  a  návrhová  komise  –  schváleni  ses.  Ing.

Buchtová; Ing. Jančí a br. Dvořák.
4) Navržena  volební  komise  –  schváleny  ses.  Popelková,  Jedličková,

a br. Ing.Gottfried.
5) Zpráva jednatele a kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady –

ses. Ing. Jančí.
6) Zpráva starosty TJ Litovel – br. Mgr. Spurník.
7) Zpráva ekonomky – ses. Gottwaldová.
8) Zpráva kontrolní komise – ses. Prucková.
9) Zpráva náčelnice a náčelníka – ses. Machalová, br. Dvořák. 
10) Zpráva oddílu mažoretek – ses. Bc. H. Popelková.
11) Zpráva tenisového oddílu – br. Ing. Bednář.
12) Zpráva oddílu předškolních dětí – ses. T. Popelková.

Jedná se o oddíl, který přešel pod Sokol z Tatranu, jedná se o cvičení
předškolních dětí ve věku 3 – 6 let a navštěvuje ho cca 15 dětí.

13) Zpráva oddílu věrné gardy – br. Gottfried.
Schází se 1x týdně v počtu cca 7 cvičenců, po úmrtí br. Konečného,
dlouholetého cvičitele, převzal tuto funkci br. Hojgr.

14) Zpráva divadelního odboru – br. Linduška a br. Šmíd.
Informace o úspěchu hry „Švejku !!!“.  Z důvodů smutných událostí,
které  tuto  hru  provázely,  se  herci  rozhodli  již  v reprízách
nepokračovat.
Plán divadelního odboru: 
- ses. Burešová – „Tajemství hradu v Karpatech“,
- br. Spurník – „Daskabáty, hříšná ves“,
- br. Šmíd – plánuje uvést vlastní hru s detektivním zaměřením.

 Dále  informovali  o  snaze  vtáhnout  do  svých  řad  mladé  ochotníky,
informovali o záměru vytvořit divadelní hru pouze pro ně.



15) Diskuze – občerstvení.

V.  Kohout  -  místostarosta  Města  Litovel  -  informoval  o  tom,
že T. Bartoň  řeší  výstavbu  tenisových  kurtů  s Městem  a  realizace
vypadá  nadějně.  Dále  sděluje,  že  se  nepodařila  realizovat  oprava
šaten  v sokolovně.  Původním  záměrem  byla  realizace  opravy
s výstavbou  nové  kuželny.  Kuželna  ale  nakonec  schválena  nebyla,
místostarosta Kohout slibuje, že se pokusí zajistit opravu, co nejdříve
to bude možné. Vzhledem k tomu, že ve zprávě náčelníka zaznělo, že
členové  oddílu  kulturistiky  se  zúčastnili  v červnu  2015  extrémní
sportovní akce v Litovli Spartan Race, informuje o tom, že plánované
opakování  akce  v srpnu  2016 je  ohroženo,  neboť  CHKO nesouhlasí
s tím, aby na plochách CHKO mohla být parkoviště aut závodníků. 

16) Předseda  volební  komise  br.Ing.  Gottfried  vyzval  zúčastněné
k hlasování o formě voleb do výboru sokola. Bylo navrženo hlasování
proklamací – pro bylo 23 zúčastněných, což činí 100%.

17) Dále bylo hlasováno jednotlivě pro jednotlivé členy výboru – všichni
byli zvoleni 100 % hlasů.

Valná hromada zvolila na tříleté období

1. starosta: Mirko Spurník
2. místostarosta: Dana Buchtová
3. jednatel: Ilona Jančí
4. hospodář: Ludmila Gottwaldová
5. náčelník: David Dvořák
6. náčelnice: Vlasta Machalová
7. předseda odboru sportu: Marek Bednář
8. vzdělavatel: Pavel Soldán
9. předseda kontrolní komise: Eva Prucková
10.členové kontrolní komise: Veronika Jančí, Jaromír Dohnálek
11.vyslanci do výboru župy: M. Spurník, David Dvořák
12.náhradníci vyslanců do výboru župy: Ilona Jančí, Vasta Machalová
13.delegáti na valnou hromadu župy: M. Spurník, David Dvořák
14.náhradníci delegátů na valnou hromadu župy:  Marek Bednář, Ludmila 

Gottwaldová



18)  Ses. Ing. Jančí přednesla návrh usnesení (viz příloha), schválen bez
připomínek.

19)  Závěr – starosta TJ Sokol br. Mgr. Spurník poděkoval všem delegátům
a hostům za účast.

Starosta jednoty: Mgr. Mirko Spurník

Předseda návrhové komise: Ing. Ilona Jančí

Zapsala:  Ing. Ilona Jančí

Zápis ověřil: Mgr. Mirko Spurník
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