
Zápis z valné hromady TJ Sokol Červený Kostelec-Lhota, z. s., 

konané 21.2.2019 
 

Přítomni: delegáti dle prezenční listiny 

Hosté: Hana Kopecká, předsedkyně OS ČUS Náchod, z.s. 

 

1. Úvod, přivítání hostů 

2. Schválení programu a jednacího a volebního řádu 

3. Volba komisí 

4. Zpráva předsedy o činnosti spolku v uplynulém období 

5. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok 2018 

6. Změna stanov  

7. Volba předsedy, místopředsedy a výkonného výboru 

8. Diskuze 

9. Schválení usnesení 

10. Závěr 

 

1. Úvod, přivítání hostů 

Předseda, Jan Bílek, v úvodu přivítal vedoucí jednotlivých oddílů a informoval přítomné o průběhu 

jednání dnešní valné hromady. Následně předal slovo Tomášovi Jiráskovi. 

Pan Tomáš Jirásek seznámil členy valné hromady o přesném postupu projednání jednotlivých bodů, 

dle programu. 

 

2. Schválení programu a jednacího a volebního řádu 

Tomáš Jirásek požádal o schválení programu jednacího a volebního řádu. 

Hlasování: pro 13  proti 0    zdrželo se 0 

Schváleno: Ano 

 

3. Volba komisí. 

3.a. Volba mandátové komise: 

Do mandátové komise byli navrženi tito členové: Vladimír Souček a Antonín Špulák 

Hlasování: pro 13   proti 0    zdrželo se 0   



 

3.b. Volba volební komise 

Do volební komise byli navrženi tito členové: Jiřina Zachovská a Karel Jiránek 

Hlasování: pro 13  proti 0    zdrželo se 0 

3.c. Volba návrhové komise:  

Do návrhové komise byli navrženi tito členové: Sylvie Součková a Sylva Mudrochová 

Hlasování: pro 13   proti 0  zdrželo se 0 

Mandátová komise konstatovala, že bylo pozváno 15 delegátů, přítomno je 13 delegátů (  86,7 %), 

takže valná hromada je usnášeníschopná. 

4. Zpráva předsedy  

Předseda Jan Bílek přednesl zprávu o činnosti spolku v období uplynulém od poslední valné hromady. 

Shrnul svoji dosavadní práci, vyzdvihl zejména péči o tělocvičnu, opravu střechy, průběžnou malbu 

vnitřních prostor, výměnu topných těles, oprava a údržba tělocvičného nářadí, doplnění vybavení dle 

potřeb jednotlivých kroužků a nové skříně na cvičební pomůcky. 

 

5. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok 2018 

Účetní, paní Jana Kuťáková přednesla zprávu o hospodaření za minulý rok. 
Souhrn příjmů činí 250.730,- Kč 
Souhrn výdajů činí 234.000,- Kč 
Rozdíl/zisk za rok 2018 činí 16.746,- Kč 
 

6. Změna stanov TJ 

Pan Tomáš Jirásek přednesl návrh změn stanov TJ v tomto znění: 

a) V oddílu III., bodu 1., se text stanov mění na: c) předseda a místopředseda jako orgán 
statutární.  
 

b) V oddílu III., bodu 2.1, se text stanov mění na: Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ. Valná 
hromada je složena ze zástupců všech sdružených oddílů podle zásady, že za oddíl se valné 
hromady účastní 1 zástupce.  
 

c) V oddílu III., bodu 2.12, se text stanov mění na: Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, 

ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal 

mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen 

spolku je oprávněn nahlížet do zápisu. 

 

d) V oddílu III., bodu 3.2, se text stanov mění na: Výkonný výbor má počet členů stanovený 

zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru 

je vždy předseda jakožto statutární orgán TJ. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. 

Funkční období členů výkonného výboru je pětileté. 

 



e) V oddílu III., bodu 4, se text stanov mění takto: 
4.1 Předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem TJ. Předseda a místopředseda 
jednají jménem TJ každý samostatně. 
4.2 Předseda a místopředseda podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo 
napsanému názvu TJ připojí svůj podpis. 
4.3 Funkční období předsedy a místopředsedy je pětileté. 
 
Valná hromada doporučuje, ve věci rozhodování o finančních transakcích, je předseda i 
místopředseda oprávněn jednat samostatně do výše 40.000,- Kč. Nad tento limit 
s pověřením výkonného výboru. 

 

f) V oddílu V. bodu 3, se text mění na: Každý oddíl rozhoduje samostatně o výši členských 

příspěvků svých řádných členů. Minimální výše členských příspěvků musí odpovídat 

minimální výši stanovené valnou hromadou. 

 

g) V oddílu V. se přidává bod 4 ve znění: O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada na 

návrh výkonného výboru, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v 

rámci TJ. 

h) V oddílu VII. se v bodu 1, text stanov mění na: Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti 
dnem schválení valnou hromadou. 

i) V oddílu VII. se ruší body 2. – 5. 
 

7. Volba předsedy, místopředsedy a výkonného výboru. 

Předseda Jan Bílek oznámil, že odstupuje z pozice předsedy výkonného výboru a na svoje místo 

navrhl pana Tomáše Jiráska. Do funkce místopředsedy byl navržen pan Vladimír Souček. Jako člen 

výkonného výboru byla navržena paní Renata Jakubíková. 

Valná hromada volí: 

6a. Pana Tomáše Jiráska do funkce předsedy a člena výkonného výboru. 

Hlasování: pro 11  proti 0   zdrželo se 2 

6b. Pana Vladimíra Součka do funkce místopředsedy a člena výkonného výboru. 

Hlasování: pro 11  proti 0   zdrželo se 2 

6c. Paní Renatu Jakubíkovou do funkce člena výkonného výboru. 

Hlasování: pro 10  proti 0   zdrželo se 3  

 

8. Ukončení činnosti stávající účetní 

Paní Kuťáková na vlastní žádost ukončila svoji činnost. V této funkci ji nahradí paní Martina 

Mědílková. S ohledem na tuto skutečnost byla zdůrazněna nutnost včasných plateb členských 

příspěvků. 

 

 

 



9. Diskuse 

Pan Tomáš Jirásek sdělil, že budou znovu zprovozněny a aktualizovány webové stránky, do kterých 

budou průběžně vkládány aktuální informace. 

Dále byla projednána změna bankovního účtu. V rámci této změny bude po určitou dobu zachován 

souběh původního a nového účtu. O této změně budou členové informováni prostřednictvím 

webových stránek. 

 

10. Schválení usnesení 

Návrhová komise přednesla usnesení (viz níže). 

Hlasování: pro 12  proti 0   zdrželo se 1 

11.Závěr 

Nový předseda spolku pan Tomáš Jirásek poděkoval delegátům za hladký průběh valné hromady a 

odstupujícím členům za odvedenou práci a valnou hromadu ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení z jednání valné hromady TJ Sokol Červený Kostelec-Lhota, z.s., 

konané dne 21. 2. 2019. 

 

Valná hromada bere na vědomí: 

1. Zprávu předsedy o činnosti TJ. 

Valná hromada schvaluje: 

1. Změnu stanov takto: 

a) V oddílu III., bodu 1., se text stanov mění na: c) předseda a místopředseda jako orgán 
statutární 
 

b) V oddílu III., bodu 2.1, se text stanov mění na: Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ. Valná 
hromada je složena ze zástupců všech sdružených oddílů podle zásady, že za oddíl se valné 
hromady účastní 1 zástupce.  
 

c) V oddílu III., bodu 2.12, se text stanov mění na: Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, 

ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal 

mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen 

spolku je oprávněn nahlížet do zápisu. 

 

d) V oddílu III., bodu 3.2, se text stanov mění na: Výkonný výbor má počet členů stanovený 

zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru 

je vždy předseda jakožto statutární orgán TJ. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. 

Funkční období členů výkonného výboru je pětileté. 

 

e) V oddílu III., bodu 4, se text stanov mění takto: 
4.1 Předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem TJ. Předseda a místopředseda 
jednají jménem TJ každý samostatně. 
4.2 Předseda a místopředseda podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo 
napsanému názvu TJ připojí svůj podpis. 
4.3 Funkční období předsedy a místopředsedy je pětileté. 

 

f) V oddílu V. bodu 3, se text mění na: Každý oddíl rozhoduje samostatně o výši členských 

příspěvků svých řádných členů. Minimální výše členských příspěvků musí odpovídat 

minimální výši stanovené valnou hromadou. 

 

g) V oddílu V. se přidává bod 4 ve znění: O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada na 

návrh výkonného výboru, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v 

rámci TJ. 

h) V oddílu VII. se v bodu 1, text stanov mění na: Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti 
dnem schválení valnou hromadou. 

i) V oddílu VII. se ruší body 2. – 5. 
 

Valná hromada volí:  

1. Pana Tomáš Jiráska do funkce předsedy a člena výkonného výboru spolku. 



2. Pana Vladimíra Součka do funkce místopředsedy a člena výkonného výboru spolku. 

3. Paní Renatu Jakubíkovou do funkce člena výkonného výboru spolku. 

Valná hromada ukládá: 

1. Výkonnému výboru zajistit změnu banky. 

 

 

 

 

……………………………………….     ………………………………………………. 
Tomáš Jirásek, předseda     Vladimír Souček, místopředseda 
 


