Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Bohumín

konané dne 30.3.2022 od 17,00 hod. v klubovně jednoty Na Kuželně v Bohumíně.
1.Zahájení – br. Hermann přivítal všechny přítomné účastníky valné hromady včetně hostů .
Valné hromady (dále jen VH) se jako zástupce sokolské župy zúčastnil bratr David Jochym.
Schválení programu valné hromady :
VH schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty a uvedeného v pozvánce na VH.
VH schválila za předsedajícího a zapisovatele br. Hermanna.
2. Volba komisí :
Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení : Drlík Jiří , Kalendová Nataša. Mandátová komise
určila ze svého středu předsedu Drlíka Jiřího.
Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení : Döbert Martin, Látal Antonín a Palarčík Ladislav.
Návrhová komise určila ze svého středu předsedu Döberta Martina.
Valná hromada zvolila volební komisi ve složení : Záškolný Jan, Sliwka Stanislav a Sládek Vladimír.
Volební komise určila ze svého středu předsedu Záškolného Jana.
3. Zpráva mandátové komise:
Ke dni konání VH má naše TJ celkem 297 členů, z toho je 226 členů zletilých. Jelikož má TJ více než 100
zletilých členů, byl výborem jednoty stanoven klíč k volbě delegátů 1 : 10. Dle tohoto klíče byl určen
následující počet delegátů pro oddíly: kuželky – 5, volejbal – 7, MK – 5, stolní fotbal – 1, stolní tenis – 3,
stolní hokej – 1 a sokolská všestrannost 3. Celkem 25 delegátů.
Valné hromady se zúčastní kromě 25 delegátů z oddílů také 11 členů stávajícího výboru a 2 členové
kontrolní komise. Celkem 38 delegátů s právem hlasovat.
Zprávu přednesl předseda mandátové komise – br. Drlík Jiří.
Na VH je v okamžiku zahájení přítomno celkem 25 zletilých členů (delegátů) z celkového počtu pozvaných
38 zletilých členů, což je 65,8 % . Valná hromada je schopna usnášení.
4. Zpráva o činnosti TJ
Zprávu o činnosti TJ přednesl starosta br. Hermann Alfred.
Zprávu o činnosti následně doplnili svým vystoupením předsedové resp. zástupci jednotlivých oddílů:
Malá kopaná – br. Látal Antonín,
Volejbal – br. Döbert Martin,
Sokolská všestrannost – br. Drlík Jiří,
Kuželky – ses. Sliwková Janka,
Stolní tenis – br. Šuta Tomáš,
Stolní hokej – ses. Kalendová Nataša,
Stolní fotbal – br. Látal Lubomír.
Zpráva o činnosti TJ byla přítomnými schválena (25 pro, 0 proti, 0 zdrželi se)..
5. Zpráva o hospodaření TJ Sokol Bohumín - přednesla ses. Hermannová Věra.
Zpráva kontrolní komise – přednesl br. Ševčík Martin.
Zpráva o hospodaření TJ byla přítomnými schválena (25 pro, 0 proti, 0 zdr.).
6. Plán činnosti na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022 – přednesl br. Hermann Alfred
Byl přítomnými schválen (25 pro, 0 proti, 0 zdr.).
7. Volba činovníků TJ Sokol Bohumín:
Br. Hermann seznámil přítomné ve Zprávě o činnosti TJ se složením Výboru TJ, jak byl zvolen na minulé
volební VH dne 30.3.2019 a se změnami, ke kterým došlo během uplynulých 3 let. Z Výboru TJ odešla po
roce ses. Bára Lukšová. Ke dni 31.12.2021 ukončil svou činnost ve výboru br. Roman Damek. K datu
dnešní VH oznámili ukončení své činnosti ve výboru TJ: br. Drlík, br. Sládek a br. Švancara. Poté předal br.
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Hermann slovo předsedovi volební komise br. Záškolnému.
Předseda volební komise br. Záškolný seznámil všechny přítomné s postupem voleb, který je v souladu s
vydaným závazným pokynem Předsednictva ČOS ke konání voleb v tělocvičných jednotách.
Před volbami činovníků TJ bylo přítomnými schváleno, že se bude volit veřejným hlasováním a že
zvolený Výbor TJ bude mít 10 členů. Bylo dohodnuto, že každý oddíl bude mít ve Výboru TJ aspoň
jednoho zástupce, nejlépe předsedu oddílu. Valná hromada byla informována , že oddíl sokolské
všestrannosti se nesetkal a tudíž ani nezvolil náčelníka nebo náčelnici. Výbor TJ navrhuje jako zástupce za
sokolskou všestrannost ve výboru TJ sestru Palonci Janu. Dále Výbor TJ navrhuje před zahájením voleb
přijmout za člena TJ bratra Davida Jochyma, který k nám přestoupil z TJ Sokol Záblatí. Schváleno všemi
přítomnými.
Následně proběhly volby nových činovníků TJ Sokol Bohumín s následujícím výsledkem:
Veřejným hlasováním byli zvoleni:
starosta TJ br. Hermann Alfred
místostarosta TJ br. Döbert Martin
jednatel TJ br. Jochym David
hospodářka TJ ses. Hermannová Věra
členové Výboru jednoty: Sliwková Janka (kuželky), Látal Antonín (malá kopaná), Jakša Martin
(stolní tenis), Nataša Kalendová (stolní hokej), Jana Palonci (sokolská všestrannost) a Látal Lubomír (stolní
fotbal).
kontrolní komise: Martin Ševčík, Miroslava Ševčíková a Ladislav Palarčík
vyslance do výboru župy: Nataša Kalendová, David Jochym a Martin Döbert.
Po provedených volbách předseda volební komise vyhlásil výsledky voleb. Protokol o výsledku voleb je
přílohou originálu zápisu z VH.
8. Rozprava
a) - Do diskuse se přihlásil br. Hermann. Navázal na informace uvedené ve Zprávě o činnosti TJ za rok
2021, ohledně prodeje majetku TJ na tenisových kurtech a plánované rekonstrukci sportovního areálu Na
Kuželně. Prodej byl schválen Předsednictvem ČOS v prosinci 2020, kupní smlouva byla podepsána na
začátku roku 2021, město Bohumín následně zaplatilo kupní cenu 1,5 mil. Kč a tenisový areál byl po
vyklizení předán městu k 30.6.2021.
Mezitím TJ zadala zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sportovišť v areálu Na Kuželně. Na
toto jsme získali dotaci od města. Následně jsme zpracovali žádost na Nezávislou sportovní agenturu (NSA)
o dotaci na rekonstrukci sportovišť v areálu Na Kuželně. Žádost včetně potřebných příloh jsme v termínu
odeslali na NSA. Ta k naší žádosti neměla připomínky, ale bohužel loni o žádostech nerozhodla. Další
rozhodnutí bylo odloženo s ohledem na vládou vyhlášené rozpočtové provizorium. Pokud bychom získali
tuto dotaci, ve výši 70% projektových nákladů, tak nám město Bohumín přislíbilo, že nám zbylých 30%
nákladů dotuje.
Na budovu šaten a přístřešek nad tanečním parketem byl zpracován statický posudek, podle kterého nám
momentálně nehrozí, že by střecha nad parketem spadla, ale statik nedoporučuje provést opravu budovy se
současnou střechou. Na Výboru jednoty dosud nedošlo ke sjednocení názoru, co dál. Je to úkol pro nově
složený Výbor TJ.
b) - Dále se do diskuse přihlásil br. Jochym, který jménem sokolské župy pozdravil přítomné. Pohovořil o
dobré spolupráci mezi TJ a župou. Předal br. Vladimíru Sládkovi „Pamětní list“ za účast na sokolské akci
pořádané župou – „Výšlap na Prašivou“, kterého se mimochodem br. Sládek zúčastnil už několikrát.
c) - Do diskuse se přihlásili zástupci sokolské všestrannosti s příspěvkem ohledně připravovaného
„Sokolského sletu“. Se skladbami budou seznámeni až na podzim letošního roku, takže nácvik skladeb bude
zahájen až v příštím roce.

9. Zpráva návrhové komise, Usnesení z VH přednesl její předseda br. Döbert.
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Usnesení z Valné hromady TJ Sokol Bohumín (dále VH) konané dne 30.3.2022:
1. VH Schvaluje:
a) Předsedajícího a zapisovatele br. Alfred Hermanna,
b) Složení mandátové komise: předseda Jiří Drlík, členové – Nataša Kalendová,
c) Složení návrhové komise: předseda M. Döbert, členové – Antonín Látal a Ladislav Palarčík
d) Složení volební komise: předseda Jan Záškolný, členové – Stanislav Sliwka a Vlad. Sládek
e) Zprávu výboru o činnosti TJ za rok 2021
f) Zprávu o hospodaření TJ za rok 2021
g) Zprávu kontrolní komise za rok 2021
h) Plán činnosti a návrh rozpočtu TJ a jednotlivých oddílů na rok 2022
i) 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 a hostů – je přítomno 25 delegátů z 38 pozvaných,
což je 65,7% celkem delegovaných členů.
b) Zprávy o činnosti jednotlivých oddílů v roce 2021
3. VH ukládá:
a) Starostovi TJ vyhotovit Zápis z VH do 15 dnů od data konání VH a 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
- místostarosta TJ br. Martin Döbert
- jednatel TJ br. David Jochym
- hospodářka TJ ses Věra Hermannová
- členy výboru jednoty: Janka Sliwková (kuželky), Antonín Látal (malá kopaná), Martin
Jakša (stolní tenis), Nataša Kalendová (stolní hokej), Jana Palonci (sokolská všestrannost),
Lubomír Látal (stolní fotbal)
- kontrolní komisi: Martin Ševčík, Miroslava Ševčíková a Ladislav Palarčík
- vyslance do výboru župy: Nataša Kalendová, David Jochym a Martin Döbert
Usnesení z Valné hromady bylo všemi přítomnými schváleno.

12. Závěr
V závěru VH vystoupil nově zvolený starosta TJ Sokol Bohumín br. Alfred Hermann.
Poděkoval přítomným za aktivní účast na VH a za důvěru, kterou dali nově zvoleným činovníkům TJ. Slíbil
za sebe i zvolený Výbor, že danou důvěru nezklamou.
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