Usnesení
z Valné hromady T. J. Sokol Litovel
konané dne 9. února 2016 v 19, 00 hod. v restauraci Záložna
Počet zletilých členů jednoty: 164 (112 žen, 52 mužů)
Výbor jednoty na své schůzi dne 15. 12. 2015 rozhodl, že letošní valná hromada bude provedena
delegačním způsobem a jednotliví delegáti budou zastupovat tyto oddíly:
divadelní odbor , sportovní oddíl tenisu, sportovní oddíl kondiční. kulturistiky, oddíly žen, oddíl
jógy, oddíl badmintonu, oddíl věrné gardy, mažoretky.
Stanovený počet delegátů na valnou hromadu: 24
Počet přítomných delegátů:

24

tj. 100 %.

Valná hromada je usnášeníschopná
Valná hromada bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Zprávu kontrolní komise.
Zprávu o členské základně.
Zprávy o činnosti.
Členský spolkový příspěvek v roce 2016 ve výši 500 Kč (18 – 65 let) a 100 Kč (mládež a senioři
od 65 let).

Valná hromada schvaluje:
1. Hospodaření v roce 2015 a rozpočet na rok 2016.
2. Plán činnosti jednoty na rok 2016.
3. Výši oddílových příspěvků: 200 Kč pro členy oddílu jóga a 100 Kč pro ostatní členy.
Valná hromada výboru ukládá:
 projednat vstup nového oddílu předškolních dětí do řad Sokola pod vedením T. Popelkové ,
 účastnit se pravidelně župních akcí (valná hromada, porady, školení),
 pracovat na tvorbě dějin litovelského Sokola, zajistit finanční prostředky na vydání díla,
 účelně hospodařit s finančními prostředky, sledovat přesné vyúčtování odcvičených hodin,
využívat každou zaplacenou hodinu v sále – zodpovídá vedoucí oddílu a cvičitel,
 dle finančních možností jednoty odměňovat cvičitele, trenéry a činovníky,
 maximálně využívat dotací a grantů vypsaných veřejnými subjekty,
 finančně podporovat vystoupení našich oddílů, jakožto reprezentantů naší jednoty i našeho
města,
 zviditelnit kulturní a sportovní aktivity jednoty v místním a regionálním tisku, při akcích
pořádaných jednotou a na akcích, kterých se oddíly jednoty budou účastnit (nástěnka, Lit.
noviny, župní zpravodaj, městský rozhlas ad.),
 vést důkladnou evidenci (zajistí cvičitelé), v případě, že někdo platí v jiném oddíle, uvést
skutečnost do poznámky.

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
Starosta jednoty: Mgr. Mirko Spurník
Zapisovatel: Ing. Ilona Jančí
Předseda návrhové komise: Ing. Ilona Jančí
Zástupce sokolské župy: x

