USNESENÍ
z valné hromady Telovýchovné jednoty Ostrava
konané dne 15.dubna 2013 od 16.00 hod.
Katedra TV, Varenská 3098/40a, Moravská Ostrava

Valná hromada tímto usnesením:
1.0

Schvaluje:

1.1

Program jednání valné hromady

1.2

Zprávu o sportovních cinnostech TJ v roce 2012

1.3

Zprávu o provozních cinnostech TJ v roce 2012

1.4

Zprávu o výsledcích hospodarení

1.5

Zprávu dozorcí rady TJ za r.20 12

1.6

Rozpocet TJ na r.20 13

1.7

Zmenu stanov Telovýchovné jednoty Ostrava takto:
I. Doplnení textu handicapovaných obcanu do clánku 1. stanov bod:
1.2

TJ, rocní záverku a hospodárský výsledek za r.20 12

TJ pusobí zejména na území mesta Ostravy, ve kterém má své sídlo. Organizuje spolecenský,
telovýchovný a sportovní proces pro deti, mládež, dospelé, výkonnostní a vrcholové sportovce a
volnocasové aktivity pro zájemce z rad ostatních organizací, spolku, škol, nadací, handicapovaných
obcanu a ostatní verejnosti s prihlédnutím k provozované podnikatelské cinnosti na základe
živnostenských listu s pusobností v celé Ceské republice a zahranicí.

a clánku 2. stanov v bodech:
2.1.1 TJ organizuje spolecenský, telovýchovný
a sportovní proces detí, mládeže, dospelých,
výkonnostních a vrcholových sportovcu a volnocasové aktivity pro zájemce z rad ostatních
organizací, spolku, škol, nadací handicapovaných obcanu a ostatní verejnosti.
2.2.1 Vytvárí predpoklady pro zajištení spolecenského rozvoje, telovýchovného a sportovního procesu,
využití volného casu vcetne všech dostupných forem telesné a duševní kultury a získává pro tuto
cinnost cleny z rad obcanu, organizací, spolku, škol, nadací, handicapovaných obcanu ap. nejen
z tuzemska ale i zahranicí.
II. Do clánku 2. stanov se pridává bod 2.2.4, který zní následovne:
"Pecuje o Zámecký park v Šilherovicích, který je národní prírodní památkou, dbá o jeho údržbu rozvoj a
revitalizaci. "
III. Clánek 5. bod 5.2 stanov se mení následovne:
"Volební období prezídií a dozorcích rad TJ a jejich sportovních klubu jsou ctyrletá."
2.0

Ukládá:

2.1

Rediteli TJ oznámit MV CR zmenu stanov telovýchovné jednoty ve schváleném znení zapracovanou do
stávajících stanov.
Termín: do 25.4.2013

2.2.

Rediteli TJ predložit manažerum, prezidentum a predsedum klubu tabulku o poctu clenu jednotlivých
klubu za r.2012 a zaradit ji mezi materiály z VH.
Termín: do 25.4.2013

V Ostrave dne 15.dubna 2013

predseda návrhové komise

