
Zápis z valné hromarly

Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Zlatá Olešnice, konané dne 22. 2. 2014 od 18,00
hod. v jídelně sokolovny Zlatá Olešnice.

Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady 62.

Na valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno celkem 29 z|etilých ělenů z celkového počtu
pozvaných, tj.47 %o, valná hromadaje schopna usnášení.

Valná hromada z-,tolila návrhovou komisi ve složení Jarmila Bodová, Mgr, Marcela Kubíková a Ing.
Šrárka Havlíková. Návrhová komise určila ze svého středu předsedu Mgr. Marcelu Kubíkovou,
Zapisovatelery byla zvolena Mgr. Jana Ducháčková.

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty,a obsaženého

l. Zahájení :,

2. Schválení programu
3, volba návrhové komise
4. Zpráva starosty
5. Zpráva náěelnice
6, Zprávanáčelníka
7. Zpráva hospodrářky
8. Zptáva kontrolní komise
9. Zprávajednatelky
10. Zpráva o lyžařském areálu
11. Volba delegáfu na VH Jizerské župy
12. Diskuze
13. Usnesení
14. Závěr

Poté byly předneseny zprávy:
1. Zpráva starosty Miroslava Noska o činnosti a členské základně.
2. Zpráva náčelnice Mgr. Marcely Kubíkové o sportovní ěinnosti.
3. Zpráva náčelníka Jakuba Cerného o sportovní činnosti.
4. Zprávahospodářky Michaely Jakouběové o hospodaření v roce 2013.
5. Zpráva jednatelky Mgr. Jany Ducháěkové,
6. Zptáva jednatelky o lyžařském areálu.

V diskuzi vystoupili
o starosta obce ztatá olešnice Jiří Černý ml. - pochválil spolupráci a akce schopnost členů,

vyzval Sokol k podání kandidátky v komunálních volbách, informoval o konaných
volejbaloqých turnajích v minulém roce.

. velitel hasičů Jaroslav Martinec za sDH z!átá olešnice přednesl zdravici a popřál hodně
zdaru s vlekem. j

o Jednatelka Mgr, Jana Ducháčková by ráda ,v komunálních volbách kandidovala za sokol a
pokračovala ve funkci místostarostky obce,

Dalšizáanamy z průběhu jednání:
o V roce 2013 proběhly akce: čarodějnice, maškarní bál, poutbvá a fotbaloqý turnaj,

nohejbaloqý turnaj.



o Cviěení Probíhá v Úte{ý (zumba a posilovrání) a ětvrtek (stepy). Zahájena spolupráce
s cviěitelkou z V. Hamru, dne 17.5, bude Dance maraton. ATZ} piávidelně ůenu.ie u tuá"3iz
Časteji vYstupovat. Nově máme dvě cviěitelky všestrannosti - cvičitel III. třídy _ Helena
Fridrichová, Jana Ducháčková.

o Fotbal je vŽdY ve středu, pruměrně chodí 8 lidí. V létě místo fotbalu volejbal na koupališti, Na
fotbalovém turnaji v ěervenci úěast 7 družstev. V prosinci nohejbaioqý turnaj, úěast 7
druŽstev. Pravidelně se v pondělí hraje volejbal, účast kblem 6 osob. ĎaBí zájem ciiitni.o HosPodařenÍ: příjmy celkem l l50 671,17 Kě, qýdaje celkem 1 086 923,50 Kě. Zarok 2013
bYlo 108 ÚČetních dokladŮ, zŮstatek na b.ú, 30 295,67 Kč a zůstatek v pokladn ě 33 452Ké.o Závěr zPrávY revizní komise:jednotlivé úěetní doklady jsou evidovráný přehledně a prukazně,
zůstatky finančních prostředků souhlasí se zůstatky u p"ňěžní- denftu. 

-

. Zprávajednatelky: ziskána dotace KÚ LK na energii, finanční dar od §, ČEPs a P. Šolce, §,SIZ, fY SYner VHS VYsočina, obce Zlatá Olešnice. Finančni dary Sokolu od obyvatel o6ce

Y.akci Kur. s] trubku v hodnotě l20 100 Kč. Brigádnické hodiny vroce 2013 cekóm 3 811,5.
Zivnostenský list na maloobchod a velkoobchod, pořádání kulturních akcí a koncese na proáej
tvrdého alkoholu.

o Projekt zasněŽován lyžařského areálu fyzicky dokonč9"n, ale neni žkolaudovrán adofinancován 
:

Usnesení:
valná hromada

1. Schvaluje:
a. Zprávu o hospodařeníjednoty za uplynulý rok 2013.
b. Zprávurevizni komise za uplynulý rok 20i3.

2. Bere na vědomí:
a. Zprávu starosty.
b. Zprávy náěelnice, náčelníka a jednatelky.
c. Zprávu o projektu zasněžovíní lyžařského areálu.

3. Valná hromada zvolila:
a. Návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Marcela Kubíková, ělenové Ing. šárka

Havlíková a Jarmila Bodová.
b. Delegáty nažupni valnou Mgr. Janu Ducháčkovou a Miroslava Noska.

Y e Zlaté Olešnici, dne 22. 2. 20l 4

Zapisovatel/Jednatelka:
Mgr. Jana Ducháěková

Oč.-Á".r\t__..-_]

předseda návrhové komise:
Mgr. Marcela Kubíková

Starosta:
Miroslav

členové návrhové komise:
Jarmila Bodová, Ing. Šárka Havlíková
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