Usnesení
z Valné hromady T. J. Sokol Litovel
konané dne 2. února 2022 v 18, 00 hod. prostředky dálkové elektronické komunikace
Počet zletilých členů jednoty: 87
Výbor jednoty rozhodl, že letošní valná hromada se bude vzhledem k epidemiologické situaci konat
prostředky dálkové elektronické komunikace a jednotliví delegáti (jeden za každý oddíl) budou
zastupovat tyto oddíly: divadelní odbor, oddíl tenisu, oddíl kondiční kulturistiky, oddíly žen, oddíly
jógy, oddíl badmintonu.
Delegáti byli informováni s předstihem o formě a způsobu dálkové elektronické komunikace a
vyslovili s ní souhlas (dálkové propojení prostřednictvím aplikace WEBEX).
Stanovený počet delegátů na valnou hromadu: 10
Tenis - M. Bednář
Divadlo - M. Spurník
Kulturistika - D. Dvořák
Ženy I - V. Machalová
Ženy II - l. Gottwaldová
Jóga - úterý - I. Jančí
Jóga - čtvrtek - D. Buchtová
Powerjóga – M. Vojáčková
Zdravotní cvičení - J. Jedličková
Badminton – M. Drešr
Počet přítomných delegátů:

10 tj. 100

%.

Valná hromada je usnášeníschopná
Valná hromada schvaluje:
1. Zprávu kontrolní komise.
2. Zprávu o členské základně.
3. Zprávy výboru o činnosti.
4. Členský spolkový příspěvek v roce 2022 ve výši 500 Kč (18 – 65 let) a 200 Kč (mládež a senioři
od 65 let). Výši oddílových příspěvků: 300 Kč
5. Hospodaření v roce 2021 a rozpočet na rok 2022.
6. Plán činnosti jednoty na rok 2022.
7. Volby činovníků
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starosta: Mirko Spurník
místostarosta: Dana Buchtová
jednatel: Ilona Jančí
hospodář: Ludmila Gottwaldová
náčelník: David Dvořák
náčelnice: Vlasta Machalová
předseda odboru sportu: Marek Bednář
vzdělavatel: Pavel Soldán
předseda kontrolní komise: Eva Prucková
členové kontrolní komise: Veronika Jenšíková, Josef Hubáček
vyslanci na valnou hromadu župy: Mirko Spurník, David Dvořák
náhradníci vyslanců na valnou hromadu župy: Marek Bednář, Ludmila Gottwaldová

Valná hromada výboru ukládá – v závislosti na vývoji epidemiologické situace Covid 19:
- řešit epidemické nařízení při spolkové činnosti, financování T. J. a organizaci kulturních akcí v roce
2022,
- podporovat celoročně činnost oddílů tělocvičných a divadelního odboru, podporovat kulturně osvětové a sportovní akce – např. jógu smíchu, tenisové turnaje, ad.
- dokončit přehlídku divadelních souborů k 20. výročí znovuobnovení divadla,
- dle finančních možností jednoty odměňovat cvičitele, trenéry a činovníky,
- propagovat sokolské myšlenky a zvyšovat kulturní a společenskou prestiž jednoty a města Litovel,
– zpracovat plán činnosti a náplně jednoty i jednotlivých oddílů, plán programového směřování
jednoty, včetně spolupráce s městem; programem musí být i zvyšování (stabilizace) členské
základny, generační obměna vedení Sokola, finanční zabezpečení, podpora tělocvičných,
sportovních, kulturních, společenských i osvětových akcí Sokola.

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

