Zápis ze zasedání valné hromady
Název spolku:
IČ:
Sídlo spolku:
Doba zasedání:
Místo zasedání:
Svolavatel:
Způsob svolání:

T. J. Sokol Třebnouševes, z. s.
601 15 718
Třebnouševes č.p. 80, 508 01 Třebnouševes
7. února 2020 od 18:00 hodin
restaurace U Jarošů, Třebnouševes
Pavel Tomášek, předseda spolku
pozvánkou

Průběh zasedání:
Zahájení a ověření usnášeníschopnosti:
 Zasedání valné hromady zahájil předseda spolku Pavel Tomášek
 Z listiny přítomných Pavel Tomášek zjistil, že na zasedání valné hromady je přítomno 11 členů. Protože valná
hromada tím pádem nebyla usnášeníschopná, byl použit článek 4, odstavec 2.2 stanov spolku.
 Zapisovatelem byl schválen pan Lukáš Váňa a ověřovatelem zápisu paní Vladislava Vojtíšková
 Presenční listina a pozvánka s programem jsou přílohami tohoto zápisu
 Valná hromada navržený program zasedání schválila všemi 11 přítomnými členy
 Schůze pak pokračovala dle schváleného programu
Projednávané body zasedání:
1.

Zápis ze zasedání valné hromady ze dne 22. února 2019 - přednesl předseda spolku pan Pavel Tomášek

2.

Zpráva o činnosti spolku - přednesl předseda spolku pan Pavel Tomášek

3.

Zprávu o hospodaření spolku - přednesla hospodářka spolku paní Vladislava Vojtíšková
Stav účtu u banky k 31. 12. 2019 činil
Stav pokladny k 31. 12. 2019 činil

60.392,42,-Kč
5.062,-Kč

Finanční dary/příspěvky na akce spolku v roce 2019 věnovali:
 členské příspěvky
1.550.-Kč
 AGROM Třebnouševes
2.500,-Kč
 ATELIER ALENA
500,-Kč
 GERLACH spol. s r.o.
5.000,-Kč
 Dobrovolné vstupné (maškarní, zábava)
3.755,- Kč
 OÚ Třebnouševes uhradil cukrovinky(dorty, zákusky) , přispěl i na ceny pro děti při akci DĚTSKÝ KARNEVAL
dne 17.3.2019
 OÚ Třebnouševes uhradil dětem občerstvení (limo, párek v rohlíku, hranolky, krokety), proplatil ceny
(medaile) vše za cca 2.500 ,- Kč při akci SPORTOVNÍ DĚTSKÉ ODPOLEDNE dne 31. 8. 2019
 OÚ Třebnouševes proplatil ceny při akci VÁNOČNÍ TURNAJ V PING-PNOGU dne 28. 12. 2019

Využití finančních darů/příspěvků na akce spolku v roce 2019 :
 Dětský karneval- hudba, ceny
3.918,-Kč
 Posvícenská zábava-hudba
2.500,-Kč
 Vánoční turnaj v ping-pongu
999,-Kč

4.

Informace o akcích uskutečněných v roce 2019 – přednesl předseda spolu pan Pavel Tomášek







17. 3. 2019 – Dětský karneval, hostinec u Jarošů
31. 8. 2019 – Sportovní odpoledne na ukončení prázdnin, areál koupaliště, Třebnouševes, účast 24 dětí
31. 8. 2019 – Posvícenecká zábava, hostinec u Jarošů
28. 12. 2019 – Turnaj v ping pongu, hostinec u Jarošů
30. 12. 2019 – Turnaj v prší, M. Černý

5.

Nezrealizované akce v roce 2019
 Turnaj v líném tenisu – nezájem z řad veřejnosti
 Pouťový turnaj v kopané - nezájem z řad veřejnosti
 Cyklo-výlet na Chlum - nezájem z řad veřejnosti
 Letní vodní soutěže v areálu koupaliště, Třebnouševes – akce nebyla vyhlášena
 Přespolní běh – akce nebyla vyhlášena

6.

Plán akcí na rok 2020
 14. 3. 2020 - Dětský karneval, hostinec u Jarošů
 18. 4. 2020 - Turnaj v prší, M. Černý (nutná registrace účastníků)
 6. 6. 2020 - Líný tenis, M. Černý (nutná registrace účastníků)
 6. 2020 – Cyklo-výlet (nutná registrace účastníků)
 27. 6. 2020 - Dětské sportovní odpoledne, areál koupaliště, Třebnouševes
 27. 6. 2020 – Divadlo, areál koupaliště, Třebnouševes
 21. 8. 2020 – Taneční zábava, kapela Manuál, areál koupaliště, Třebnouševes (cenu za kapelu uhradí obec
11.000,-Kč)
 12. 9. 2020 – Turnaj v nohejbalu, hřiště na koupališti, Třebnouševes (nutná registrace účastníků)
 19. 12. 2020 - Turnaj v prší, M. Černý (nutná registrace účastníků)
 27. 12. 2020 - Vánoční turnaj ve stolním tenisu, hostinec U Jarošů

7.

Diskuze a závěr
Valná hromada pověřila výkonný výbor, aby na základě plánu činností na rok 2020 požádala OÚ
Třebnouševes o příspěvek na činnost spolku.
Poděkování dlouholetému předsedovi spolku panu Jaromíru Mackovi za vedení spolku, z rukou vedení
spolku předán pamětní list a věcný dar.

8.

Závěr
Předseda spolku poděkoval členům za organizaci a pomoc při akcích, které spolek pořádal a tím ukončil zasedání
valné hromady.

V Třebnouševsi dne 12. února 2020

Zapisovatel:
Lukáš Váňa

Ověřovatel:
Vladislava Vojtíšková

.................................................

.................................................

Předseda spolku:
Pavel Tomášek

.................................................

