
Usnesení valné hromady TJ STADION BRNO

konané dne 3.6.2015

Valná hromada projednala všechny body schváleného programu. Na základě svého jednání přijímá 

valná hromada následující usnesení:

Bere na vědomí:

− zprávu o sportovních výsledcích závodníků v sezóně 2014/2015 (H. Ducháčková);

− zprávu  organizačního  pracovníka  TJ  týkající  se  kurzů  bruslení  a  pořádaných  akcí 

(J. Skotalová);

− zprávu o provozu krasobruslařské haly (R. Hrázský);

− zprávu o hospodaření TJ za rok 2014 (Ing. P. Sukup);

− zprávu revizní komise (P. Hotárek);

− zprávu o cílech TJ (členové výboru TJ).

Schvaluje:

− hospodářský výsledek TJ STADION BRNO za rok 2014, který činil ztrátu 493 405,94 Kč 

/ztráta bude převedena na účet Nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let/

(pro - 19, proti - 0, zdrželo se - 0);

− návrh rozpočtu pro rok 2015

(pro - 21, proti – 0, zdrželo se - 0);

− změnu názvu tělovýchovné jednoty na TJ STADION BRNO z. s.

(pro - 21, proti - 0, zdrželo se - 0);

− přijetí nových sdružených členů TJ:

František Foltýn (pro - 20, proti - 0, zdrželo se - 1),

Ing. Luděk Pruška (pro - 21, proti - 0, zdrželo se - 0),

Iva Žvachtová (pro - 20, proti - 0, zdrželo se - 1);

− platbu penále ve výši 10% z požadovaného členského příspěvku pro členy TJ, kteří uhradí 

členské příspěvky po termínu, kterým je 14. únor daného roku

(pro - 12, proti - 6, zdrželo se - 4);

− umožnění valné hromadě rozhodovat na své schůzi o vylučování členů TJ, kteří neuhradili 

požadované členské příspěvky ani v náhradním termínu, tj. do 30. 4. daného roku

 (pro - 18, proti - 0, zdrželo se - 4).



Ukládá výboru TJ:

− hospodařit dle schváleného rozpočtu;

− zajistit provoz krasobruslařské haly a její potřebnou údržbu;

− zajistit kurzy bruslení pro děti i dospělé;

− zabývat se cíli TJ a jejich postupným plněním;

− zajisťovat průběžně propagaci veškeré činnosti TJ;

− rozhodnout o prominutí platby startovného na soutěži či testech výkonnosti pořádaných TJ 

STADION BRNO za závodníka, jehož alespoň jeden zákonný zástupce se aktivně podílí na 

organizačním zajištění dané akce;

− zaslat  členům  TJ  před  konáním  valné  hromady  v  roce  2016  s  dostatečným  časovým 

předstihem návrh nových Stanov k vyjádření a připomínkování.

Schválení usnesení valné hromady:

Hlasování: pro – 22

proti - 0

zdrželo se – 0

Zpracovala:

Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D.

Kontrolu provedl(a): 


