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Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Březník 

konané dne 23. března 2019 v 14:00 hod. v sokolovně TJ 
 

Počet všech členů jednoty ke dni konání valné hromady je 170 
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady je 130 

 
Vzhledem k tomu, že jednota má ke dni konání valné hromady více než 100 zletilých členů, byl 
Výborem jednoty, na základě usnesení z minulé valné hromady, stanoven následující klíč k volbě 
delegátů: delegáty valné hromady 2019 se stávají všichni členové Výboru a Kontrolní komise jednoty 
a dále všichni ostatní zletilí členové, kteří se zúčastnili valné hromady jednoty v roce 2018. 
Náhradníky nepřítomných delegátů se stanou ostatní zletilí členové TJ, kteří se účastní dnešní valné 
hromady v tom pořadí, v jakém byli zapsáni do prezenční listiny. 

Dle uvedeného klíče je celkový počet delegátů 45 a jejich jmenný seznam je přílohou zápisu, viz 
prezenční listina.  

Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno celkem 40 delegátů z celkového počtu 45, tj. 
nadpoloviční většina delegátů; valná hromada tedy je schopna usnášení. 

 
Valnou hromadu zahájil a řídil starosta br. Vladimír Babčan. Přivítal všechny hosty, delegáty a členy 
jednoty. Požádal přítomné o minutu ticha za členy zesnulé v uplynulém roce (Klímová Božena, Filová 
Marie, Vala Slavomil, Žáková Miroslava). Dále předal dárkový balíček členům, kteří se v letošním roce 
dožívají svého významného životního jubilea (80 - Horký Karel, 75 - Ležáková Jaroslava, Krčma 
Vlastimil, 70 – Řezaninová Jarmila, 60 – Malachová Alena, Pejpek Jan). 
 
Valná hromada schválila jednomyslně, všemi hlasy delegátů, program jednání dle návrhu 
předloženého starostou jednoty a obsaženého v pozvánce takto: 

Program: 
1. Zahájení valné hromady, schválení programu, volba komisí. 
2. Přečtení zápisu z minulé valné hromady. 
3. Zpráva o činnosti TJ v roce 2018. 
4. Zpráva o finančním hospodaření v roce 2018. 
5. Zpráva Kontrolní komise. 
6. Zprávy sportovních oddílů. 
7. Volby výboru a dalších činovníků jednoty pro funkční období 2019 - 2022  
8. Plán činnosti a rozpočet na rok 2019. 
9. Diskuse. 
10. Usnesení. 
11. Závěr, občerstvení 

Výsledek hlasování: pro / proti / zdržel se hlasování 

Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení: 
předseda br. Tomáš Fröhlich, členové br. Martin Sýkora, br. Martin Franěk 40 / 0 / 0 

Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení:  
předseda br. Michal Flesar, členové br. Lukáš Babčan, br. Tomáš Vyskočil 40 / 0 / 0 

Valná hromada zvolila volební komisi ve složení:  
předseda br. Josef Trojan, členové br. Juraj Kořinek, br. Jaroslav Chadim 40 / 0 / 0 

Valná hromada zvolila zapisovatelem bratra Josefa Trojana   40 / 0 / 0 

Valná hromada zvolila ověřovatelem zápisu bratra Lukáše Babčana  40 / 0 / 0 
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Další průběh valné hromady dle schváleného programu: 

ad 2. Zápis z minulé valné hromady přečetl br. Juraj Kořinek, 

ad 3. Zprávu o činnosti jednoty v roce 2018 přednesl br. Vladimír Babčan, 

ad 4. Zprávu o finančním hospodaření jednoty v roce 2018 přednesl br. Ladislav Malach, 

ad 5. Zprávu Kontrolní komise přednesl br. Jaroslav Staněk, 

ad 6. Zprávy sportovních oddílů přednesli: 

a. br. Michal Flesar - fotbal, 

b. br. Martin Franěk – fotbal mladší a starší přípravka, mladší žáci 

c. br. Tomáš Fröhlich - stolní tenis, 

d. ses. Jarmila Křivánková (jménem s. Ilony Fábryové) - cvičení rodičů s dětmi a oddíl 
všestrannosti (předškoláci) 

ad 7. Proběhly volby výboru a dalších činovníků jednoty s tímto výsledkem: 

Výsledek hlasování: pro / proti / zdržel se hlasování 

Starosta – Vladimír Babčan, Březník 143, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
Místostarosta – Josef Trojan, Březník 230, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
Jednatel – Juraj Kořinek, Březník 212, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
Hospodář – Ladislav Malach, Březník 237, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 

 Členové výboru: 
  Alena Malachová, Březník 237, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
  Jana Prokešová, Březník 114, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
  Ilona Fábryová, Březník 261, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
  Michal Flesar, Březník 141, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
  Tomáš Fröhlich, Březník 244, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
  Vlastimil Zedníček, Březník 190, 675 74 Březník  40 / 0 / 0  
  Jaroslav Chadim, Březník 56, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
 Členové kontrolní komise: 
  Jarmila Křivánková, Březník 255, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
  Jaroslav Staněk, Březník 200, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
  Josef Prokeš, Březník 114, 675 74 Březník  40 / 0 / 0 
ad 8. Plán činnosti a rozpočet na rok 2019 přednesl br. Ladislav Malach. 

ad 9. Diskuse: 

- br. Jaroslav Staněk – prašnost a alergie – největší problém gymnastický koberec; čepování na 
sále je problém – navrhuje nakoupit gumu, podložku; další problém je šatna a její podlaha – 
návrh na překrytí OSB deskami; hřiště – tréninky – tvorba sektorů pro trénování a zápasy, 
rovnoměrná zátěž; rohož před kabiny; nové koše na kabinách jsou a do sokolovny se musí 
koupit; kabiny – druhý zásuvkový okruh (bufet samostatně); altán potrhané střechy (duben) – 
celá nová strana návětrná; problém mimotrénikové návštěvy mládeže hřiště – reakce 
starosta, br. Kořinek – mělo by se využívat tréninkové hřiště; brigáda – dosázení zbytku habrů 
v nejbližších dnech, 

- br. František Pejpek – pozdravil a poděkoval – problém pozvánky na valnou hromadu – 
delegáti pozváni písemně, ostatní přes rozhlas a vývěsky Sokola a Obce, 

- br. Jaroslav Franěk st. – hlídání nočního klidu při provozu letního období v hospodě pod 
sokolovnou – starosta reagoval opatřeními (PČR, měření hygieny, atp., zmínil složitou situaci); 
kouření venku; situace je z pohledu výboru v podstatě neřešitelná, 
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- br. František Řezanina – vzhledem k ukončení provozu Hostince Na Růžku návrh na možnosti 
uspořádání akcí, které probíhaly typicky tam: pohřby, narozeniny, schůze – reagoval starosta: 
ceník pronájmu existuje, je problém s nábytkem, elektrikou atp.; při rekonstrukci 
elektroinstalace neopomenout na nouzové osvětlení, 

- br. Jaroslav Chadim – jménem SDH pozdravil VV, pochválil spolupráci a popřál hodně 
sportovních úspěchů, 

- br. Štěpán Malach – osvětlení: náhrada stávajícího osvětlení LED osvětlením, ta možnost tady 
je; úsměvná perlička: koupit robotický vysavač, 

- br. Václav Chadim – návrh na konání VV hromad dříve – v únoru, 
- br. Vladimír Babčan - příští VV organizovat opět formou delegátů, dle letošního vzoru a do 

usnesení zanést i pověření Výboru k jednání o dlouhodobém pronájmu sokolovny, 
- br. Josef Řezanina: požádal hospodáře o rozkrytí nákladů a výnosů z kulturních akcí – 

hospodář krátce reagoval: všechny akce se vydařily 
- br. Juraj Kořinek poreferoval o sokolské pergole a ukázal prezentaci 
- br. Ladislav Malach – jako starosta Obce Březník přednesl žádost Obce Březník o schválení a 

doporučení Župě a VV ČOS záměr Obce k odkoupení parcely 3294/28 o výměře 137 m2 Obci 
Březník za cenu v místě obvyklou = 100 Kč/m2  - hlasování delegátů: 40 / 0 / 0 pro schválení, 

- br. M. Flesar pozval zúčastněné na Divadelní spolek RUM z Rouchovan a na první jarní utkání 
příští neděli s Mohelnem, 

- Diskuze ukončena v 16:20 
 
ad 10. Usnesení: 

Delegáti Valné hromady schválili jednomyslně, všemi hlasy delegátů, usnesení Valné hromady 
v tomto znění: 

Valná hromada 
1. Schvaluje: 

- zprávy o činnosti a hospodaření jednoty za rok 2018, 
- plán činnosti a rozpočet na rok 2019, 
- zprávu Kontrolní komise, 
- volby volených činovníků jednoty pro funkční období 2019 – 2022, 
- organizování příští valné hromady formou delegátů, přičemž delegátem valné hromady 

v roce 2020 budou všichni členové Výboru a Kontrolní komise jednoty a dále všichni 
ostatní zletilí členové, kteří se účastní dnešní valné hromady. Náhradníky delegátů 
budou ostatní zletilí členové s hlasem poradním, účastnící se VH 2020, podle pořadí 
zápisu svého jména do prezenční listiny, 

- nabídku obce Březník na odkoupení pozemku p.č. 3294/28 (ostatní plocha) o výměře 
137 m2 do majetku Obce Březník za cenu v místě obvyklou 100,- Kč/1m2 

2. Pověřuje: 
- výbor jednoty jednáním s Obcí Březník ohledně dlouhodobého pronájmu sokolských 

nemovitostí Obci Březník a v případě dohody s Obcí pověřuje výbor jednoty uzavřít 
smlouvu o dlouhodobém pronájmu s Obcí Březník, při současném dodržení podmínek 
článku 10.1. stanov ČOS 

- výbor jednoty k jednání se župou plk. Švece a ústředím ČOS o prodeji pozemku p.č. 
3294/28 (ostatní plocha) o výměře 137 m2 do majetku Obce Březník za cenu v místě 
obvyklou 100,- Kč/1m2  

3. Bere na vědomí: 
- zprávy sportovních oddílů, 
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4. Volí na období 2019 - 2022: 
- starostu – br. Vladimíra Babčana, 
- místostarostu – br. Josefa Trojana, 
- jednatele – br. Juraje Kořínka, 
- hospodáře – br. Ladislava Malacha, 
- další členy Výboru jednoty:  

sestry Alenu Malachovu, Janu Prokešovu, Ilonu Fábryovu a bratry Michala Flesara, 
Tomáše Fröhlicha, Jaroslava Chadima a Vlastimila Zedníčka, 

- členy Kontrolní komise: 
 sestru Jarmilu Křivánkovu a bratry Jaroslava Staňka a Josefa Prokeše. 

 
Starosta, br. Vladimír Babčan, poděkoval všem zúčastněným za aktivní účast na Valné hromadě a 
jednání ukončil v 16.30 zvoláním NAZDAR. 
 
V Březníku, dne 23. března 2019 
 

Zapsal: br. Josef Trojan ............................................ 
  
 

Zápis ověřil: br. Lukáš Babčan ……………………………………….. 
 

 


