
 
U S N E S E N Í 

z valné hromady T.J. Sokol Brno-�e�kovice konané v Brn� dne 21.3.2016 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

                   Dle prezen�ní listiny na valné hromad� p�ítomno 32 zletilých �len� T.J., z toho 23 delegát� s hlasovacím 
právem (ze stanoveného po�tu 32 delegát�), což je 71,8 %, valná hromada je usnášeníschopná. Návrh 
usnesení p�ednesla ses.Vá�ová – b�hem VH odešel 1 delegát, p�ed hlasováním o usnesení je p�ítomno 22 
delegát�, tj. 68,75% - výsledek hlasování – pro 22, proti 0, zdržel se 0 - usnesení VH bylo  schváleno.  
 
 
Valná hromada T.J. SOKOL Brno - �e�kovice: 
 
I. schvaluje:  
 
1)  Zprávu výboru o �innosti za rok 2015 
2)  Zprávu o hospoda�ení za rok 2015 
3)  Zprávu kontrolní komise 
4)  Návrh �innosti na rok 2016 
5)  P�edpokládaný rozpo�et na rok 2016 
6)  Výsledky voleb nového výboru – starostu, místostarostu, hospodá�ku a ostatní �leny výboru, kontrolní 

komisi, vyslance do výboru župy na období 2016-2019 a delegáty na valnou hromadu župy, 
náhradníky vyslanc� a delegát�, návrhy do funkcí v p�edsednictvu župy a do výboru �OS - dle zápisu 
z valné hromady   

 
 
II. ukládá výboru T.J. : 
 
1)  Trvale zlepšovat prezentaci jednoty a sokolského hnutí s cílem udržení �lenské základny. 
2)   Zajistit pomoc a ú�ast �len� T.J. p�i po�ádání sportovních a spole�enských akcí  jednoty i župy.   
3)  Zajistit zpracování dokumentace na GO podlahy sokolovny, zpracovat výhled velkých oprav budovy a stanovit 

priority 
 
 
III pov��uje výbor T.J. : 
 
1) jednat s M� �e�kovice a Mokrá Hora, statutárním m�stem Brno a ostatními institucemi o ponechání  

širšího využití h�išt� p�i ulici Novom�stská, p�i zachování atletické dráhy a ostatních atletických sektor�  
2)  jednat s M� �e�kovice a Mokrá Hora o využití volných ploch u sokolovny pro sportovní h�išt� 
 
 
  
P�edseda návrhové komise: br. Mgr. Jan Barton�k  …………………………………. 
 
�lenka návrhové komise:    ses. Šárka Vá�ová                     ..………………………………… 
                                             
  
Zapisovatel: ses. Marie Mlýnková                 ………………………………….   
 
    
Starosta jednoty: br. Ing. Ji�í R�ži�ka                  …………………………………  
 
 
 
V Brn� dne 22.3.2016 
 


