Zápis z valné hromady TJ Sokol Oskořínek konané dne 18. 11. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvodní slovo, zhodnocení roku
Přijetí nových členů
Zpráva pokladníka
Založení oddílu otužilců
Termíny akcí na rok 2017
Investice pro rok 2017
Evidence majetku
Diskuze

1. Předseda Martin Knytl pronesl úvodní slovo, připomněl akce pořádané v roce 2016 a vyslovil
poděkování členům, kteří se podíleli na jejich přípravě.
Přehled sokolských akcí konaných v průběhu roku 2016:
- masopust
- dětský karneval
- výlet do pivovaru Svijany s exkurzí a s prohlídkou zámku
- čarodějnice
- sokolské slavnosti
- dětský den
- olympijský běh (výtěžek zaslán České olympijské nadaci na podporu mladých
sportovců ze sociálně slabých rodin)
- nohejbalový turnaj
- turistický výlet do Krkonoš
2. Bylo odsouhlaseno přijetí nových členů, kterými jsou Štěpánka Marková, Josef Vrabec,
Dagmar Minaříková st., Radek Němeček
3. Pokladník Lucie Vrabcová informovala ve své zprávě o aktuálním stavu financí, o výdajích a
příjmech za rok 2016.
4. Odsouhlasen návrh na založení oddílu otužilců. Do oddílu se přihlásili tito členové: Martin
Knytl, Martina Juláková, Martin Sklenka, Václav Vrabec, Petr Pavlíček a Ondřej Kroh.
Otužilci se budou v průběhu celého roku scházet ke společnému koupání v Dudkově jezeře,
termíny koupání budou plánovány dle časových možností členů.
5. Termíny akcí na rok 2017:
25. 2. 2017 – Masopust - na průvod zajištěna hudba p. Trnky
- na večer odhlasována hud. skupina Avallon
- první masopustní schůze 9. 1. 2017 od 18:00 na okále
19. 3. 2017 – Dětský karneval
8. 4. 2017 – Výlet do sklípku
30. 4. 2017 – Čarodějnice - na hřišti u obecního úřadu
27. 5. 2017 – Výjezdní zasedání v pivovaru Svijany s exkurzí
24. 6. 2017 – Dětský den
1. 7. 2017 – Nohejbalový turnaj
9. 9. 2017 – Turistický výlet do Hřenska

6. Do majetku TJ Sokol Oskořínek odsouhlasen nákup těchto věcí:
-

pivní sety (lavice a stoly v celkové výši do 10.000,- Kč)
prkénko, vývrtka, utěrky
míče na nohejbal
prodlužovací kabely na cívce (2x25m), osvětlení
dopravní značení na masopust (6 kusů v provedení dle požadavků uvedených
v povolení pro zvláštní užívání silnice)
Zamítnuto pořízení druhého stanu.
7. Pro potřeby účetnictví nutné provést evidenci majetku TJ Sokol Oskořínek. Pro tuto činnost
byla vytvořena funkce skladníka, na pozici skladníka byli jmenování Martina Juláková a
František Knytl.
8. V diskuzi nebylo otevřeno žádné téma k projednání.

