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Valná hromada (řádná) TJ Chrustenice 22.1.2011 
 

PROGRAM: 

• ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ 2010 + vize 2011 – Tomáš Tancl 

• ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2010 + rozpočet 2011 – Roman Heies 

• NOVÉ LOGO TJ 

• PŘÍSPĚVKY NA ROK 2011 (schváleno na mimořádné VH,--připomínky) - 300,- hrající, 
150,- nehrající a ČLENSKÉ PRŮKAZY 

• VOLBY VÝKONNÝ VÝBOR a KaRK 

• DISKUSE 

 

JMENOVÁNÍ (stávající výbor)  Hlasování: 20 – pro, 1 se zdržel 

• Jan Mužík – člen VV 

• Tomáš Tancl – člen VV 

• Roman Heies – člen VV 

• Miroslav Dvořák – člen VV 

• Václav Šmíd – člen VV 

• Martin Mencl – člen KaRK 

• David Dvořák – člen KaRK 

• Josef Špringl – člen KaRK 
 
Účast na VH byla 21 členů + jako host, starosta p. Urban 
 
Bylo usneseno, že klub si ponechá název TJ Chrustenice, nové logo odsouhlaseno. 
 
Členské příspěvky na rok 2011 byly nově otevřeny a hlasováno pro 4 návrhy: 
Byly navrženy 4 částky: 

• 300 aktivní, 150 neaktivní  - 1 pro 
• 300 pro všechny  - 9 pro 
• 500 aktivní, 250 neaktivní  - 7 pro 
• 600 aktivní, 300 neaktivní  - 8 pro 

 
Členské příspěvky na rok 2011 byly stanoveny ve výši 300 Kč pro všechny členy. 
Termín pro výběr příspěvků: - bylo odhlasováno do 31.3.2011 
Členské průkazy byly vydány přítomným a všem platícím. 
Projednána vývěska TJCH v obci. (pro TJCH bude k dispozici vývěska naproti OÚ vedle 
zastávky) 
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USNESENÍ: 

• Výkonné orgány byly odhlasovány ve stávajícím složení. 

• Klub si ponechává název TJ Chrustenice 

• Byla odhlasována výše členských příspěvků, včetně termínu do kdy budou příspěvky 
vybrány 

• VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti za rok 2010 

• VH vzala na vědomí Zprávu o hospodaření za rok 2010 

• VH se usnesla na vydání nových členských průkazů členům TJ 

• VV prověří možnost účasti TJCH v okrese Praha-západ. 

• TJCH bere na vědomí zájem Obce (prostřednictvím starosty, Ing. Urbana) o zřízení 
mládežnického oddílu. 

 

ZÁVĚR: 

Poděkování všem přítomným za účast na valné hromadě 
 
 Zapsal: Jan Mužík 


