
Z     Á P I S     z  XXIII. volební  valné hromady TJ Sokol Litovel, konané dne                 
31. ledna 2023

Přítomni: dle prezenční listiny 12 delegátů členů TJ Sokol Litovel

Hosté za Město Litovel –           Viktor Kohout – starosta
- Mgr. Lubomír Broza – 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 návrhová komise – schváleni ses. Ing. Buchtová; Prucková a 

Ing. Jančí 
4) Zpráva jednatele a kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady – 

ses. Ing. Jančí.
5) Zpráva starosty TJ – br. Mgr. Spurník.
6) Zpráva ekonomky – ses. Gottwaldová
7) Zpráva kontrolní komise – ses. Prucková.
8) Zpráva náčelnice a náčelníka – ses. Machalová, br. Dvořák.
9) Zpráva odboru sportu – br. Ing. Bednář.
10) Zpráva vzdělavatele  - br. Mgr. Spurník 
11) Informace o zvýšení členských příspěvků na 600 Kč (18 – 65 let) a 300 

Kč (mládež a senioři nad 65 let). Diskuse k výši oddílových příspěvků
 -   VH nakonec  schválila  pro rok  2023 oddílový příspěvek ve  výši  
300 Kč s tím, že cvičenci mohou navštěvovat všechny nabízené cvičení 
bez omezení.

12) V průběhu  valné  hromady  bylo  slovo  předáno  starostovi  a 
místostarostovi
Mgr. L. Broza

- informoval, že výstavba haly u sokolovny zatím nebude
- informoval o možnosti využívat pronájem sokolovny v Unčovicích, 
která byla opravena
- sdělil, že od 4. 2. 2023 bude na náměstí fungovat kluziště, nebude
se vybírat vstupné, ale bude nutné se řídit návštěvnickým řádem
- informoval, že u koupaliště, za kurty na beach  volejbal bude 
do léta vybudován skatepark
-  informoval,  že  se  připravuje  oprava  hřiště  u  ZŠ  Vítězná  a  o  
prázdninách oprava povrchu ve sportovní hale

     V. Kohout
-  informoval  o  plánované  výstavbě  horolezecké  stěny  v areálu  
vodních sportů



-informoval  o zapojení  města při  výstavbě zázemí  pro tenisové  
 kurty na Komárově

13) Diskuse
cvičitelka M. Vojáčková sdělila, že si čtvrteční cvičení ponechá, neboť 
se v poslední době počet cvičenek zvýšil

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

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

Zapsala: Ing. Ilona Jančí

Zápis ověřil: Mgr. Mirko Spurník


