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dne 3t, 3.2OL2 v jídelně Sokolovny, řádně svolané na 18,00 hod.

Přítomno 31 členů, 1 host - dle prezenčnílistiny,

Zahájení - schůzi zahájil starosta M, Nosek v 18,30 hod., přivítal hosta a členy, seznámil přítomné
s programem hromady. Program byl schválen všemi členy. Zapisovatelkou byla jmenována Bc. J.

Jelečková, ověřovateli zápisu pí Bodová a Mgr, M, Kubíková.
Zpráva o činnosti TJ za rok 20LL- starosta M. Nosek přednesl zprávu o sportovních a kulturních akcích,
brigádách, Upozornil na konání Všesokolského sletu,
Zpráva náčelnice TJ Mgr. M. Kubíkové * 2 aerobic týmy, juniorky 2x závody (stříbro, zlato), Ženy cvičí
pravidelně, ale závodů se neúčastnily (těhotenství, nemoci, úrazy). Poděkováníjuniorek TJ za
příspěvek na startovné a dopravu a Obecnímu úřadu za příspěvek na dresy,
Zpráva náčelníka TJ - za nepřítomného Jakuba Černého přenesl zprávu starosta M. Nosek - fotbal se
konal celkem 31x, dále pravidelně odbíjená, konaly se 2 turnaje v odbíjené, 18, 6. a 12. 11, turnaj
v malé kopané (výsledky v kronice), Kolektiv turistiky (kolo, pěší) a florbal.
Zpráva o hospodaření za rok 20!t - hospodářka H, Havlíčková - přednesla jednotlivé položky příjmů a
výdajů na vleku a ostatní činnosti. Uvedla též náklady kulturních akcí, poděkova|a všem, kteří pomáhali
akce zajišťovat a byli ve službách. Oznámila odstoupení z funkce hospodářky a navrhla M.
Jakouběovou, která byla přítomnými členy jednomyslně zvolena.
Zpráva revizní komise - přednesla l. Černá - kontrola celkem 108 účetních dokladů za rok 2011 byla
provedena a nebyly zjištěny nedostatky.
Zpráva o provozu lyžařského areálu - přednesl L. Moudrý - poděkoval brigádníkům.
Zpráva realizačního týmu projektu Zasněžování - přednesla Bc. J. Jelečková - probíhá jednání s majiteli
pozemků o nových smlouvách, příprava rozpočtu projektu a ekonomické úvahy o provozu areálu,
odeslána žádost na povodí Labe.
Poděkování hospodářce H, Havlíčkové za dosavadní činnost a přání nové hospodářce M. Jakouběové
cio činnosii - přeclrresi starosta ivi. i-Josek,

Jednatelka J. Bodová oznámila odstoupení z funkce a navrhla Bc. J. Jelečkovou, která byla při hlasování
všemi přítomnými členy jednomyslně zvolena.
Diskuze:

a. Starosta Obce J. Černý - poděkování za činnost, aerobic týmu za reprezentaci.
b. Bc. J. Jelečková - zdravice od SDH Zlatá Olešnice.
c, Starosta Obce J, Černý - informace o turnajích v odbíjené (23. 4.,6. 8.), pozvánka na turnaj

v odbíjené dne 28. 4.201"2 spojený s vepřovými hody.
d. H. Havlíčková * poděkování L. Moudrému za občerstvení na valné hromadě,

Usnesení
a. VH bere na vědomí;

i. Zprávu o činnosti za rok 201]..
ii. Aprávu náčelnice.
iii. Zprávu náčelníka,
iv. Zprávu o přípravách projektu Zasněžování.

b. VH schvaluje:
i. Zprávu o hospodařenízarok2OLL.
ii, Zprávu revizní komise.
iii, Statutárnízástupce s podpisovým právem: starosta Miroslav Nosek, jednatelka Bc.

Jana Jelečková, hospodářka Michaela JakouSová.
13) Schůzi ukončil v 19,00 hod, starosta M. Nosek. Následova á zábava,

ověřovatelé: Jarmila Bodová

Mgr. Marcela Kubíková
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Zapisovatelka: Bc, Jana Jelečková


