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  Usnesení  

z valné hromady T.J. Sokol Mohelnice 

konané dne 26.3.2019. 
 

 

1. Valná hromada schvaluje 
1.1.  Zprávu o činnosti jednoty za uplynulé období 

1.2.  Zprávu o hospodaření jednoty za rok 2018 

1.3.  Roční uzávěrku za zdaňovací období 2018 

1.4. Plán činnosti na rok 2019-2021 
 

2. Valná hromada bere na vědomí 
2.1.  Zprávu kontrolní komise 

2.2.  Zprávu mandátové komise 
 

3. Valná hromada volí 
3.1.   Starosta jednoty    Jaroslav Švec 

3.2.   Místostarosta jednoty    Hana Rozsypalová 

3.3.   Jednatel jednoty    Renata Semlerová 

3.4.   Náčelník:     Zdenek Zajíček  

3.5.   Předseda odboru sportu:   Jiří Stefanidis  

3.6.   Vzdělavatel:     Tereza Strupková  

3.7.   Hospodář:     Pavel Karafiát  

3.8.   Náhradník výboru:    Radomír Urbášek  

Lenka Štěpánová  

3.9.   Členové kontrolní komise   Ladislav Karger 

Renata Hvězdová 

Jarmila Vybíralová 

3.10. Vyslanci do župního výboru   Jaroslav Švec 

Hana Rozsýpalová 

Jiří Stefanidis 

3.11. Náhradník      Zdenek Zajíček 

3.12. Delegáti na župní VH    Jaroslav Švec 

Hana Rozsypalová 

Jiří Stefanidis 

Zdenek Zajíček 

Tereza Strupková  

3.13. Náhradník     Renata Semlerová 

 

 
 

4.  Valná hromada ukládá 
4.1.   Výboru jednoty, výborům jednotlivých oddílů a výboru odboru všestrannosti  

naplňovat úkoly dané plánem činnosti T.J. Sokol Mohelnice na léta 2019 - 21 
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4.2.   Oddílům jednoty do konce října 2019 předložit výboru plán činnosti oddílů na  

rok 2020 

4.3.   Výboru jednoty a oddílům zlepšit péči o mládež a zajistit náborem nové mladé  

členy 

4.4.   Výboru jednoty zlepšit podmínky pro trenéry v oddílech při práci s mládeží,  

například zvýšením dotací do dobře pracujících oddílů s mládeží 

4.5.   Výboru jednoty a oddílům zabezpečit větší komerční využití ploch Sokola  

v centru města 

4.6.   Výboru jednoty a oddílům zvýšit propagaci sokolu na školách 

4.7. Připravit plán oprav a investic pro rok 2019-2021 

4.8.           Udržet kladnou finanční bilanci 

4.9.   Získat stabilní sponzory 

4.10. Výboru jednoty zorganizovat sokolskou akci pro členy jednoty v roce 2019 

4.11. Výboru jednoty vyhodnotit systém účtování matriálu a rozhodnou, zda  

ponechat stávající, nebo tento systém změnit, např. účtovat materiál na jednotu 

a ne na oddíly 

4.12. Výboru jednoty zorganizovat a provést výměnu molitanu v jámách v tělocvičně 

4.13. Výboru jednoty zorganizovat a provést opravu fasády ze strany vnitřního  

 areálu a dokončit opravu fasády ze strany náměstí Tyrše a Fügnera 

4.14. Výboru jednoty vyhodnotit systém placení školení oddílových vedoucích a  

 stanovit, zda zůstane stávající, nebo tato školení bude platit přímo jednota 

 

 

Usnesení Valné hromady TJ. Sokol Mohelnice ze dne 26.3.2019 bylo jednohlasně schváleno. 

 

 

Hlasování:  Pro: 32   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

V Mohelnici dne 26.3.2019 

 

Návrhová komise: Renata Semlerová ……………………………………… 

   Tereza Strupková ……………………………………… 

   Eva Pirklová  ……………………………………… 
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