USNESENÍ
z Valné hromady T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané v sokolovně Brno Vážného 19 dne 28.3.2018
________________________________________________________________________________________
Dle prezenční listiny je na valné hromadě přítomno 27 zletilých členů T.J., z toho 23 delegátů s hlasovacím
právem (ze stanoveného počtu 31 delegátů), což je 74,2 %, valná hromada je usnášeníschopná. Návrh usnesení
přednesla ses.Janovská.
Valná hromada T.J. Sokol Brno - Řečkovice:
I. schvaluje:
1) Zprávu výboru o činnosti za rok 2017
2) Zprávu o hospodaření za rok 2017
3) Zprávu kontrolní komise
4) Návrh činnosti na rok 2018
5) Předpokládaný rozpočet na rok 2018
6) Předložené plánované pozemkové úpravy (směna, prodej zbytkové části pozemku, věcná břemena a
služebnosti) související s výstavbou „Sportoviště se zázemím Prumperk“ a které umožní výstavbu RD
manželům Štefanovým na sousedním pozemku p.č. 3688 k.ú Řečkovice.

II. ukládá:
a) výboru a cvičitelům T.J. :
1) Trvale zlepšovat prezentaci jednoty a sokolského hnutí s cílem udržení členské základny
2) Zajistit pomoc a účast členů T.J. při pořádání sportovních a společenských akcí jednoty i župy.
3) Podpořit účastníky XVI. Všesokolského sletu v Praze a Krajského sletu v Brně
b) výboru, činovníkům a členům jednoty:
1) Pro volební valnou hromadu jednoty v roce 2019 zajistit přípravu nového vedení jednoty
2) Zúčastnit se aktivně krajského sletu v Brně, Všesokolského sletu v Praze včetně doprovodných akcí
III. pověřuje výbor T.J. :
1) Pokračovat v jednání s MČ Řečkovice a Mokrá Hora o možnosti využití volných ploch u sokolovny
pro sportovní účely
2) Prostřednictvím župy dr.Vaníčka podat na Předsednictvo ČOS žádost o projednání a schválení
výše uvedených majetkových záležitostí související se stavbou „Sportoviště se zázemím Prumperk“

Výsledek hlasování – pro 23, proti 0, zdržel se 0 - usnesení VH bylo schváleno.
.
Předseda návrhové komise: ses.Eva Janovská
Členka návrhové komise: ses. Šárka Váňová

………………………………….
..…………………………………

Zapisovatel: ses. Marie Mlýnková

…………………………………..

Starosta jednoty: br. Ing. Jiří Růžička

…………………………………..

V Brně dne 28.3.2018
Přílohy: Situační výkres MMB – Lokalita TJ Sokol Řečkovice
Geometrický plán pro rozdělení pozemku č.:1883-27/2005, vyhotovený dne 5.12.2005

