
Zápis o konání řádné valné hromady  
 

 
Tento zápis byl pořízen dne 22.11.2012, v Praze 9, Bezdrevská 26, PSČ: 198 00, Hanou Kvasničkovou – 
členkou výboru a to za přítomnosti výboru, členů a účastníků a orgánů valné hromady konané dne 
22.11.2012 tělovýchovné jednoty: 
        

TJ Sokol Jahodnice (dále jen TJ) 
Bezdrevská 26, 198 00, Praha 9 

IČ: 48132659, 
 

 
A) Místo a doba konání: 
Volební valná hromada (dále jen VH) byla řádně svolána formou pozvánky a to orgány TJ v souladu se 
stanovami TJ v prostorách TJ na adrese: Bezdrevská 26, 198 00 Praha 9 

 
Začátek:  19:00 hod. 

 
B) Jména orgán ů valné hromady: 
Předseda valné hromady:  pan  Vladimír Vítek (dále jen předseda TJ) 
Zapisovatel:    paní Hana Kvasničková    
 
C) Popis projednávání jednotlivých bod ů valné hromady: 
Předseda TJ, svolal volební valnou hromadu dle bodu A) s tímto programem jednání: 
 
Program jednání:  

1. uvítání členů TJ k datu jednání VH TJ a kontrola usnášení schopnosti VH.  
2. zahájení dle stanov TJ 
3. seznámení členů s programem VH 
4. seznámení VH s činností TJ za uplynulé období  
5. ekonomické informace pro VH od ekonoma TJ Hany Kvasničkové (dále jen ekonom TJ)  
6. Zpráva revizní a kontrolní komise TJ 
7. Návrh nového výboru TJ SOKOL Jahodnice 

  8. Hlasování o návrzích a protinávrzích dle bodu 8 a volba navržených orgánů TJ SOKOL 
Jahodnice 

            9.   Diskuse 
 
1. Předseda TJ uvítal účastníky VH TJ a seznámil přítomné s posledními úspěchy, kterých TJ za období 

od poslední VH dosáhla. 
Byly vyzdviženy zásluhy jednotlivých členů – TJ – např. pana Mesteka, p.Talaše, p. Němce a mnoha 
dalších, kteří se aktivně podíleli na prospěšné činnosti pro TJ. VH poděkovala všem jmenovaným a 
ocenila jejich zásluhy potleskem.  

2. Předseda TJ zahájil jednání VH v souladu se stanovami TJ. Z 93 dospělých registrovaných členů TJ 
se na VH prezentovalo 21 členů.  
Členská základna, která se sešla na konání této vole bní VH se shodla na tom, že je 
usnášeníschopná dle platných stanov a nikdo nebyl p roti.  

3. Předseda TJ seznámil VH s navrhovaným programem – program byl VH jednomyslně odsouhlasen  
 
4. Předseda Vladimír Vítek seznámil VH s činností za uplynulé období 

 
 Venkovní AREÁL  
- odvezení a vyčištění p.z.rohu areálu (bagr + 4x kontejner). 
- částečná oprava plotů + sloupků (zavaření). 
- částečná oprava buněk + el.instal + revize el.instal + oprava osvětlení. 
- výměna vyhovující el.instal venkovní části.  
- provedena kompletní revize el.instal venkovní části areálu. 



- vybudování chodníku + zastřešení + osvětlení. 
- vybudování pergoly + zastřešení + zámková dlažba + osvětlení. 
- vybudování sezení pod slunečníky z materiálu původního chodníku. 
- montáž venkovního osvětlení (pro slunečníky a kurt). 
- vybudování ledové plochy. 
Poděkování za aktivní pomoc - p.Junek,p.Ptáček,p.Vodička,p.Žalud,p.Kerl,p.Děda,p.Talaš. 
- oprava tenisových kurtů - navožení antuky + montáž nových lajn. 
Poděkování za opravu kurtů - p.Talaš,p.Skála,p.Kyryan 
 
 Tělocvi čna 
- oprava el.instal předsálí + montáž světla do kumbálu + revize el.instal budovy. 
- revize el.instal klubu + volných připojení. 
- výměna dveří toalet + montáž Brano. 
- výměna prkýnek na toaletách. 
- montáž držáků na mýdlo a na papírové ručníky. 
- výměna a začištění oken klubu. 
- výměna a začištění oken tělocvičny 
  
Plán do budoucna – na období do roku 2013  
- oprava kovového plotu (srovnání + vyvaření + natření) 
- oprava buněk (obložení buněk OSB deskami + natření + oplechování střechy+dveře) 
- zateplení zbytku budovy 
- oprava sociálního zařízení – je potřeba dořešit plány a financování 
  

  
5. Ekonomka TJ – Hana Kvasničková seznámila VH s ekonomickými závěry – s uzávěrkou za rok 

2010 a  2011 a průběžným hospodaření za rok 2012. 
 

6. Revizní a kontrolní komise ve složení paní Jana Baňková a pan Václav Kočí, ústy pana Kočího 
konstatuje, že účetnictví za rok 2010 a 2011 je  v pořádku a nejsou žádné připomínky.  

. 
7. Návrh nového výboru TJ SOKOL Jahodnice - dle stanov TJ:  
 

Do návrhu v souladu s předloženým seznamem se dostali tito členové TJ:  
na místo předsedy TJ -  pan Vladimír Vítek 

 na místo místopředsedy - paní Milena Kučerová  
 na místo ekonoma TJ – paní Hana Kvasničková 

 
za členy tenisového klubu:  
pan Vlastimil Burian 
pan Jiří Talaš 
 
za cvičení žen: 
paní Jana Rybáková 
 
na místo revizní a kontrolní komise:  
paní Jana Baňková 
pan Václav Kočí 

 
V souladu se zněním stanov TJ a dle bodu programu č.9., byl podán protinávrh řádným členem TJ panem 
Václavem Skálou a to v tomto znění:  
 

- na místo člena klubu za tenis je navržen za protikandidáta k panu Burianovi – pan Zdeněk 
Kyryan. 
 

Pan Kyryan kandidaturu přijal. 
      



        
8. Hlasování k bodu č. 7.: 

 
a) VH si jednomyslně odsouhlasila systém hlasování, 
b) VH hlasovala postupně o jednotlivých návrzích kandidatury a to následovně:  

 
Předseda  kandidát   - pan Vladimír Vítek     – pro: 20, proti 0, zdržel se 1   - ZVOLEN 
Místop ředseda  - paní Milena Ku čerová     – pro: 21, proti 0, zdržel se 0 - ZVOLENA  
Ekonom              - paní Hana Kvasni čková  – pro: 19, proti 1, zdržel se 1 – ZVOLENA  
 
Člen tenisového klubu :  
kandidát - pan Ji ří Talaš                                – pro: 20, proti 0, zdržel se 1 - ZVOLEN    
 
kandidát  - pan Vlastimil Burian                 – pro: 11, proti 1, zdržel se 9  - ZVOLEN 
protikandidát  - pan Zdeněk Kyryán                       – pro:  3, proti 0, zdržel se 18 
 
Za cvi čení žen : paní Jana Rybáková                 - pro 19, proti 0, zdržel se 2 - ZVOLENA 
 
Na místo revizní a kontrolní komise  (hlasováno o obou kandidátek dohromady): 

                                               - paní Jana Ba ňková  a pan Václav Ko čí     –  pro 18, proti 0, zdržel se 3 
                                                                                  - ZVOLENI 
 
 
 
 

9.Diskuse 
 
 

- Paní Baňková se dotazovala na  kouř z klubu, který se před pár týdny objevoval v tělocvičně –  
Předseda pan V.Vítek vysvětlil, že se ve zmíněném období přeinstalovávala ventilace.  Po dokončení 
instalace by mělo být vše v pořádku. Jako další opatření se plánuje ozavřít až ke stropu místnost  naproti 
klubu – sklad materiálu. I toto opatření by mělo zabránit průchodu kouře do tělocvičny. 

- Volná diskuse na téma opravy sociálního zařízení – bylo dohodnuto, že pokud se budou předělávat 
sociální zařízení, je potřeba velice pečlivě zvážit zabudování tzv. čisté a špinavé zóny pro vstup do 
tělocvičny. Otázkou je také způsob financování.   
Tímto námětem se bude zabývat nový výbor. 

 
Paní Kvasničková se dotazovala na způsob evidence klíčů na kurty, nový výbor se bude zabývat tím, aby 
byly pořízeny nové sady klíčů, případně způsobu, jak zamezit nekontrolovatelnému vstupu na kurty. 
 

9. Předseda pan Vítek poděkoval účastník VH za účast a v 20:27 hod. VH ukončil. 
 
 
 
 
Předseda valné hromady ……………………………… 
(Vladimír Vítek) 
 
 
Zapisovatel valné hromady: ……………………………… 
 


