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Valná hromada (mimořádná) TJ Chrustenice 13.11.2010 
 
Valné hromady se zúčastnilo 12 členů. 
Na návrh Výkonného výboru byly odhlasovány následující změny v orgánech TJCH: 

ODVOLÁNÍ: 

• Andrea Vaňková (VV) – 12 pro 

• Tomáš Novák (VV) – 10 pro, 1 zdržel, 1 proti 

• Martin Fiala (KaRK) – 12 pro 

• Miroslav Dvořák (KaRK) – 10 pro, 2 zdržel 

JMENOVÁNÍ: 

• Jan Mužík – člen VV: 11 pro, 1 zdržel; předseda TJCH: 12 pro 

• Tomáš Tancl – člen VV: 11 pro, 1 zdržel; jednatel (tajemník) TJCH: 11 pro, 1 zdržel) 

• Roman Heies – člen VV: 10 pro, 1 zdržel, 1 proti; hospodář TJCH. 9 pro, 1 zdržel, 2 proti 

• Miroslav Dvořák – člen VV: 11 pro, 1 zdržel 

• Václav Šmíd – člen VV: 11 pro, 1 zdržel 

• Martin Mencl – člen KaRK: 12 pro 

• David Dvořák – člen KaRK: 11 pro, 1 zdržel 

• Josef Špringl – člen KaRK: 11 pro, 1 zdržel 
 
Bylo usneseno, že klub si ponechá název TJ Chrustenice. 
Bylo odsouhlaseno, že správu financí TJCH bude mít na starost externí účetní – volbu vhodného 
kandidáta provede VV. 
Uzávěrka na podání návrhu na LOGO klubu byla posunuta na 15.12.2010. Návrhy vyhodnotí a 
vítězný vybere VV. 
Bylo odhlasováno (12 pro), že od roku 2011 se budou členské příspěvky vybírat na kalendářní 
rok. Byly navrženy 3 částky: 

• 300 – 6 pro 
• 500 – 5 pro 
• 600 – 1 pro 

Členské příspěvky na rok 2011 byly stanoveny ve výši 300 Kč pro aktivní hráče a realizační tým, 
řadoví členové 150 Kč. 
Termín pro výběr příspěvků: - bylo odhlasováno do 31.3.2011 (10 pro, 1 zdržel, 1 proti) 
VV má za úkol do řádné VH zajistit členské průkazy. 
VV zajistí obnovení jednání ohledně smlouvy mezi TJCH a Obec Chrustenice o dlouhodobém 
pronájmu areálu včetně zázemí. 
Řádná Valná hromada se bude konat 22.1.2011. 
V závěrečné diskuzi byla probrána následující témata: 
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA: 
• Kondiční příprava – út nebo čt (rozhodne trenér) 
• přáteláky před začátkem jarní části – raději na umělé trávě 
• prověří se cena a možnost využití hrací plochy s umělou trávou v ZŠ Loděnice 
• na tymy.cz bude umístěna anketa ohledně zájmu na soustředění 
• trenér je přístupní všem návrhům týkajícím se zimní přípravy 

 
OSLAVY 40 LET ZALOŽENÍ TJCH: 

• dořešit jakou formou bude probíhat fotbalový turnaj během akce 
• stanovit termín konání (návrhy: červen x září) 
• navrhnout a zajistit doprovodné akce pro děti / občany obce 
• požádat obec o mimořádnou dotaci na finanční zajištění akce 

 
 
Zapsal:  M. Mencl 


