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Valná hromada (řádná) TJ Chrustenice 19.1.2013 
 
TJCH má k dnešnímu dni 54 členů 
• 46 členů je registrovaných na FAČR , z toho je 33 dospělých a 13 dětí. 
 
Valné hromady se zúčastnilo 17 členů + jako host starosta p. Ing. Urban. 
 
 

PROGRAM: 

• ZPRÁVA O ČINNOSTI TJCH 2012 – Jan Mužík 

• ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2012 – Roman Heies 

• ŽÁCI 2012 – Roman Heies 

• BRIGÁDY – Václav Šmíd (Jan Mužík) 

• ZPRÁVA KaRK – Martin Mencl 

• VOLBY VÝKONONNÉHO VÝBORU (VV) a KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE 
(KaRK) 

• PŘÍSPĚVKY NA ROK 2013 (návrh výboru: 300,- Kč členové, které není třeba 
registrovat na FAČR / 500,- Kč členové, které je třeba registrovat na FAČR) 

• DISKUSE 

 

 

JMENOVÁNÍ (stávající výbor)  Hlasování: 16 pro, 1 se zdržel, 0 proti 

• Jan Mužík – předseda VV 

• Miroslav Václavek – jednatel VV  

• Roman Heies – pokladník VV 

• Miroslav Dvořák – člen VV - ukončil činnost, návrh nový člen Pavel John 
Dostál  

• Václav Šmíd – člen VV 

• Martin Mencl – člen KaRK 

• David Dvořák – člen KaRK 

• Josef Špringl – člen KaRK 
 
 
Zprávy o činnosti, hospodaření, žácích a zpráva KaRK byly jasné a srozumitelné, 
bez dotazů. 
 



Příspěvky na rok 2013 
návrh VV: 

• 300,- Kč řadoví členové 
• 500,- Kč pro registrované na FAČR 
• pro 11 

 
návrh p. Paták: 

• 300,- Kč řadoví členové 
• 400,- Kč pro registrované na FAČR 
• pro 6 

 
 
Jiný návrh nebyl, po hlasování jsou stanoveny příspěvky na rok 2013: 300,- Kč 
pro řadové členy a 500,- Kč pro registrované na FAČR. 
 
Dále bylo projednáno, že člen, který nebude mít zaplacené příspěvky, nebude 
vyřazen, ale získá status NEAKTIVNÍ. Pro jeho zaktivování je třeba zaplatit 
příspěvky za aktuální rok a pokutu 50,- Kč bez ohledu délky jeho neaktivity. 
 
Ohledně této pokuty (poplatku) byla diskuse, v které byly navrženy tři návrhy a 
to: 

• Aktivace bez pokuty     5 pro 
• Aktivace s pokutou 50,- Kč pro každého člena    7 pro 
• Aktivace s pokutou 50,- Kč jen pro členy registrované na FAČR    5 pro 

Výsledkem hlasování je varianta, že zaktivnění členství nastane uhrazením 
ročního členského příspěvku schváleného pro daný rok a doplňkové pokuty 50 
Kč. Varianta je platná pro všechny členy TJCH. 
 
Dále probíhala debata především se starostou ohledně financí schválených 
v rozpočtu obce pro sportovní areál v roce 2013 a dalších možností rozšiřování a 
zkvalitnění tohoto areálu, například oprava asfaltového kurtu na víceúčelové 
hřiště, osvětlení příjezdu a jiných možností. 
 
Děkuji všem zúčastněným a přeju kvalitní sportovní rok 2013 
 
 
 Zapsal: Jan Mužík 
 


