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Valná hromada (řádná) TJ Chrustenice 25.1.2014 
 
TJCH má k dnešnímu dni 67 členů 
          53 členů je registrovaných na FAČR, z toho je 34 dospělých a 18 dětí. 
 
Valné hromady se zúčastnilo 15 členů + jako host 1 (starosta obce Chrustenice) 
 

PROGRAM: 

• ZPRÁVA O ČINNOSTI TJCH 2013 – Jan Mužík 

• ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2013 – Roman Heies 

• ZPRÁVA O MLÁDEŽI -  Roman Heies 

• ZPRÁVA O MIMOFOTBALOVÝCH AKTIVITÁCH (BRIGÁDY)  -  Pavel Dostál 

• ZPRÁVA KaRK - Martin Mencl 

• VOLBY VÝKONNÉHO VÝBORU (VV) a KONTROLNÍ a REVIZNÍ KOMISE (KaRK) 

• ZMĚNA STANOV – adresa, název, jednaní za klub samostatně (presenční listina) 

• PŘÍSPĚVKY NA ROK 2014 (návrh výboru 300,- Kč, každý hrající registrovaný na FAČR 
500,- Kč) 

• POVĚŘENÍ VV O JEDNÁNÍ S OBCÍ O PRONÁJMU AREÁLU - hlasování 

• DISKUSE 

• ZÁVĚR 

 

 

JMENOVÁNÍ (stávající výbor)                     Hlasování: 14  pro,     1 se zdržel,   0  proti 

• Jan Mužík – předseda VV 

• Miroslav Václavek – jednatel VV   

• Roman Heies – pokladník VV 

• Pavel Dostál – člen VV   

• Václav Šmíd – člen VV 

• Martin Mencl – člen KaRK 

• David Dvořák – člen KaRK 

• Josef Špringl – člen KaRK 
 
Zprávy o činnosti, hospodaření, žácích, mimofotbalových aktivitách a zpráva KaRK byly jasné a 
srozumitelné, bez dotazů. 
Příspěvky na rok 2014: návrh VV: 300,- Kč, pro registrované na FAČR 500,- Kč.  Hlasování: 
pro 15 
 
Jiný návrh nebyl, po hlasování jsou stanoveny příspěvky na rok 2013: 300,- Kč a pro 
registrované na FAČR 500,-  Kč. 
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Za TJCH ohledně pronájmu sportovního areálu bude s obcí jednat předseda nebo VV. 
Hlasování: 15 pro 
 
Změna stanov byla odhlasována 15-ti členy a to v tomto znění: 
      Změna názvu na: TJ CHRUSTENICE, 
      Adresa klubu: Chrustenice 268, 267 12 Loděnice 
      Jménem TJ CHRUSTENICE vystupuje samostatně kterýkoliv člen výkonného výboru 
navenek. 
     Členství ztrácí každý člen, který nezaplatí členské příspěvky tři roky po sobě jdoucí. 
Tyto změny budou zařazeny do nových stanov. Ve stanovách budou ještě přepsány pasáže, 
týkajících se starého režimu. Změny a úpravy budou sepsány s právníkem, aby bylo vše 
v pořádku. Finální verzi dostanou všichni členové výkonného výboru ještě předtím, než budou 
zaslány na Ministerstvo vnitra ČR k jejich registraci. 
 
Dále probíhala debata především se starostou obce ohledně pronájmu celého sportovního areálu 
klubu TJ CHRUSTENICE, tato záležitost by měla být vyřešena do dubna 2014. 
 
Děkuji všem zúčastněným a přeju kvalitní sportovní rok 2014. 
 
 
Přílohy zápisu jsou:  Presenční listina Zapsal: Jan Mužík 
                                  Stanovy (nové se změnami) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      


