
Zápis z valné hromady TJ STADION BRNO

konané dne 3.6.2015

Datum a místo konání: 3.6.2015 v 17 hodin, klubovna krasobruslařské haly

Přítomnost členů: přítomno 22 řádných členů

Valná hromada projednala všechny body schváleného programu. 

1. Zahájení

Valnou hromadu zahájila Mgr. Kateřina Beránková, předsedkyně TJ STADION BRNO. 

Vzhledem k tomu, že valná hromada se nebyla počtem přítomných řádných členů schopna usnášet 

se, svolal výbor TJ  podle Stanov TJ STADION BRNO náhradní valnou hromadu, a to na tentýž 

den s časovým odstupem 15 minut.  V tomto případě již byla valná hromada usnášeníschopná bez 

omezení počtu přítomných členů. 

Náhradní  valnou  hromadu  zahájila  opět  Mgr.  Kateřina  Beránková,  předsedkyně  TJ  STADION 

BRNO.  Na valné hromadě bylo přítomno celkem 22 řádných členů (počet členů se v průběhu 

schůze postupně navyšoval z původně přítomných 18 členů na 22 členů). Valná hromada souhlasila, 

aby schůzi vedla Mgr. Kateřina Beránková (pro – 18, proti – 0, zdrželo se – 0).

2. Volba orgánů VH

Valná  hromada  zvolila  mandátovou  a  návrhovou  komisi.  Do  mandátové  komise  byli  zvoleni 

Bc. Ivana Brodecká, Eliška Březinová, Ing. Pavel Veselý (pro – 17, proti – 0, zdrželo se – 1).  

Do  návrhové  komise  byly  zvoleny  Hana  Ducháčková,  PaeDr.  Alena  Knothová,  Mgr.  Gabriela 

Žilková Hrázská, Ph.D.  (pro – 16, proti – 0, zdrželo se – 2).

3. Schválení jednacího řádu

Valná hromada schválila jednací řád valné hromady. 

(pro – 18, proti – 0, zdrželo se – 0)

4. Zhodnocení roku 2014

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o sportovních výsledcích závodníků v sezóně 2014/2015 

(přednesla pí Hana Ducháčková), zprávu organizačního pracovníka TJ týkající se kurzů bruslení 

a  pořádaných  akcí  (přednesla  pí  Jarmila  Skotalová),  zprávu  o  provozu  krasobruslařské  haly 

(přednesl  p.  Radovan  Hrázský),  zprávu  o  financování  připravovaných  investičních  projektů 



(přednesl Ing. Pavel Sukup).  

5. Zpráva o hospodaření 2014

Zprávu o hospodaření TJ STADION BRNO za rok 2014 přednesl valné hromadě Ing. Pavel Sukup, 

hospodář TJ.

6. Zpráva revizní komise

Zprávu revizní komise přednesl valné hromadě p. Pavel Hotárek.

7. Schvalování hospodářského výsledku 2014

Valná hromada schválila hospodářský výsledek za rok 2014 (pro – 19, proti – 0, zdrželo se – 0).

8. Cíle TJ na 2015

Členové výboru  TJ  představili  valné  hromadě vizi  a  cíle  TJ  pro  sezónu 2015/2016  a  nejbližší 

budoucnost. 

9. Schvalování rozpočtu 2015

Valná hromada schválila návrh rozpočtu pro rok 2015 zpracovaný hospodářem TJ a uložila výboru 

TJ hospodařit dle schváleného rozpočtu (pro – 21, proti – 0, zdrželo se – 0).

10. Změna názvu TJ

Valná  hromada  schválila  změnu  názvu  tělovýchovné  jednoty  na  TJ  STADION  BRNO  z.  s. 

(pro – 21, proti – 0, zdrželo se – 0).

11. Přijímání nových členů TJ

Valná hromada přijala za sdružené členy TJ p. Františka Foltýna (pro - 20, proti - 0, zdrželo se - 1), 

Ing. Luďka Prušku (pro – 21, proti – 0, zdrželo se - 0) a pí Ivu Žvachtovou (pro – 20, proti – 0, 

zdrželo se - 1).

12. Diskuse

Z  podnětu  členů  valné  hromady  v  rámci  diskuse  byla  schválena  platba  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), dále bylo schváleno 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). 

Valná hromada na základě diskuse uložila výboru 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 a v dalším bodě uložila 

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

návrh nových Stanov k vyjádření a připomínkování.

13. Usnesení

Návrhová komise zpracovala usnesení, které valná hromada hlasováním přijala (pro – 22, proti – 0, 

zdrželo se – 0).

14. Závěr, ukončení VH

Valnou hromadu zakončila Mgr. Kateřina Beránková, předsedkyně TJ STADION BRNO.

Dne 3.6.2015 zapsala:

Mgr. Gabriela Žilková Hrázská, Ph.D.

Kontrolu provedl(a): 


