Usnesení z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Bohumín konané dne 30.3.2022:
1. Valná hromada (dále jen VH) Tělocvičné jednoty Sokol Bohumín (dále jen TJ) schvaluje:
a) Předsedajícího VH – br. Hermann Alfred
b) Zapisovatele VH – br. Hermann Alfred
c) Mandátovou komisi ve složení: předseda br. Drlík, členové ses. Kalendová
d) Návrhovou komisi ve složení: předseda br. Dobert, členové br. Látal Antonín a br. Palarčík Ladislav
e) Volební komisi ve složení: předseda br. Záškolný Jan, členové br. Sliwka Stanislav a br. Sládek Vladimír
f)

Zprávu výboru o činnosti TJ za rok 2021

g) Zprávu o hospodaření TJ za rok 2021
h) Zprávu kontrolní komise za rok 2021
i)

Plán činnosti a návrh rozpočtu TJ a jednotlivých oddílů na rok 2022

j)

Zprávu volební komise o výsledku voleb členů Výboru TJ, Kontrolní komise TJ a vyslanců na VH župy

2. VH bere na vědomí:
a) zprávu mandátové komise o účasti delegátů na VH – je přítomno 25 delegátů z 38 pozvaných, což je
65,7 % celkem delegovaných členů.
b) zprávy o činnosti jednotlivých oddílů za rok 2021
3. VH ukládá:
a) Starostovi TJ vyhotovit Zápis z VH do 15 dnů od data konání VH o rozeslat ho kam třeba.
b) Výboru TJ: - rozpracovat plán práce na rok 2022 a řešit úkoly vzešlé ze zpráv a z diskuse na VH.
4. VH zvolila: 10-ti členný Výbor TJ ve složení:
starosta TJ br. Alfred Hermann (kuželky)
místostarosta TJ br. Martin Döbert (volejbal)
jednatel TJ br. David Jochym (stolní tenis)
hospodářka TJ ses Věra Hermannová (sokolská všestrannost)
náčelnici TJ: ses. Janu Palonci (sokolská všestrannost)
další členy výboru jednoty: Janka Sliwková (kuželky), Antonín Látal (malá kopaná), Martin Jakša (stolní
tenis), Nataša Kalendová (stolní hokej), Lubomír Látal (stolní fotbal)
g) kontrolní komisi TJ: Martin Ševčík (kuželky), Miroslava Ševčíková (kuželky) a Ladislav Palarčík
h) vyslance (3) na VH župy: Nataša Kalendová, David Jochym a Martin Döbert
a)
b)
c)
d)
e)
f)

V Bohumíně dne 30.3.2022
Členové návrhové komise:

Starosta TJ Sokol Bohumín:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

