
Z     Á P I S     ze XVII. valné hromady TJ Sokol Litovel, konané dne 14. února 2017

Přítomni: dle prezenční listiny 30 delegátů, členů TJ Sokol Litovel

Hosté:  za Město Litovel – Ing. Zdeněk Potužák – starosta
   za župu Olomouckou-Smrčkovu – br. Ing. Milan Duda

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

2) Navržena zapisovatelka ses. Ing. Jančí,  ověřovatelka zápisu ses. Ing.
Buchtová -  hlasováním schváleno.

3) Navržena mandátová komise – schváleni ses. Prucková a br. Dvořák.
4) Navržena návrhová komise – schváleny ses. Mgr. Faltusová a ses. Ing.

Jančí.
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.Mgr.Faltusová
11) Zpráva tenisového oddílu – br. Ing. Bednář.
12) Zpráva oddílu předškolních dětí – ses. Mgr. Faltusová.
13) Zpráva oddílu věrné gardy – br. Mikulica.
14) Zpráva divadelního odboru – ses. Ing. Ambrožová

Informace  o  úspěchu  hry  „Furt  furianti“,  jejíž  premiéra  proběhla
v listopadu  2016.  Hra  bude  mít  ještě  reprízy  v okolních  obcích  a
v partnerském městě Revúca.
Plán divadelního odboru: 
- ses.  Burešová  –  „Co  skrýval  hrad  v Karpatech“  –  premiéra

duben 2017
- br.  Linduška  –  „Vinnetou,  poslední  ústřel“  –  předpokládaná

premiéra listopad 2017, příp jaro 2018
- br. Šmíd – pracuje na vlastní hře s detektivním zaměřením.

15) Hlasování o rozpočtu TJ – pro 30; proti 0, zdržel se 0  -  tj. 100 %

16) Hlasování o výši členských příspěvků – pro 29, proti 0, zdržel se 1 – 
     tj. 97%.



17) Diskuze – občerstvení.

Br. Ing. Duda – zástupce župy Olomoucké – Smrčkovy – informoval o
financování v TJ Šternberk. Zdůraznil, že je třeba postupně upravovat
oddílové  příspěvky.  Dále  objasnil  skutečnost,  že  ČOS je  tlačená ke
zvyšování  vlastních  zdrojů,  neboť  na  jejich  základě  jsou  poté
přidělovány dotace z MŠMT.  Upozornil  na skutečnost,  že  je  možné
využít pro financování oddílů dětí program P 8.

Ing. Zdeněk Potužák- starosta Města Litovel
- Informoval  o  tom,  že zjistí,  jaký  je  stav  s provizorní  šatnou,

neboť dle jeho informací by měla být provizorní šatna již dávno
zprovozněna. 

- Sdělil,  že  v současné  době se  rozhoduje  o  stavbě  a  umístění
sportovní  haly  mezi  variantou  u  sokolovny  a  variantou  
u fotbalového hřiště. Pravděpodobnější je druhá varianta. 

- Upozornil v souvislosti s blížícím se všesokolským sletem 2018
na nutnost podání žádosti na tuto akci již v září 2017, v době
kdy se bude tvořit rozpočet města na r. 2018, aby se mohla již
částka do něj zakomponovat

- Vyzval,  aby  se  členové  TJ  zapojovali  do  výměnných  akcí
s Revúcou, které budou po celý rok pořádány při příležitosti 50.
výročí partnerství měst Litovel – Revúca.

- Upozornil  také  na  nutnost  postupně  upravovat  oddílové
příspěvky,  je  to jedna z podmínek pro poskytnutí   dotace od
Města Litovel

Ses.  Gottfriedová –  informovala,  že  nemohla najít  webové stránky
oddílu  mažoretek.  Ses.  Mgr.  Faltusová ji  adresu sdělila  a  také byly
připomenuty webové stránky naší TJ.

Ses.  Dostálová – informovala se na možnost navrácení hodiny jógy
manželů  Markových  do  sokolovny.  Sdělila,  že  v současné  době  se
schází  na  ZŠ  Jungmannova,  která  je  k velkému  počtu  cvičenců
nedostačující. Br. starosta TJ přislíbil, že výbor TJ se tím bude zabývat
a případně by cvičení jógy bylo obnoveno od září 2017.

Br. Mikulica – informoval o počtu členů věrné gardy, v současné době
je jich sedm. Cvičí 1x týdně, v létě pravidelně konají cyklistické výlety.
Dále vyzývá výborTJ, aby se pokusil provést nábor nových členů. Bylo



přislíbeno, že se výbor TJ pokusí oslovit nové členy prostřednictvím
svých  webových  stránek,  litovelských  novin,  hlášením  v městském
rozhlase.

 
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.

Zapsala:  Ing. Ilona Jančí

Zápis ověřila :  Ing. Dana Buchtová 
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