
Členská schůze č.2  TJ Sokol Vrchoslavice konaná dne 11.5.2011 
Ve 20:00 kancelář pí. Šarekové 

 
 
1. Zahájení schůze 
 
2. Starosta D.Svačina informoval přítomné členy o obdržení Výzvy od nově vzniklého 
subjektu SK Vrchoslavice týkající se bezúplatného převedení místního hřiště, které je 
majetkem TJ Sokol Vrchoslavice, dále přílohou tohoto dopisu byly stanovy tohoto nově 
vzniklého spolku. Tato písemná výzva byla prokonzultována přítomnými členy a 
vzhledem k tomu, že nesplňuje všechny náležitosti ,které byly odhlasovány v usnesení na 
valné hromadě 12.2.2011 byl navržen termín rozšířené výborové schůze č.3 na 17.5.2011 
na 19:00 hodin v Sokolovně, kde se budou členové výboru TJ Sokol Vrchoslavice 
informovat o záměrech nového spolku SK Vrchoslavice. A na základě výsledků této 
schůze bude písemně odpovězeno zástupci nového spolku SK Vrchoslavice. 
 
3. Cílem TJ Sokol Vrchoslavice na rok 2011 bylo zpracovat veškeré podklady a projekty 
na dodělávky a opravu místní sokolovny. Projednán a schválen předběžný rozpočet 
týkající se těchto projektových dokumentací. Jednohlasně odsouhlasena částka 5.000 Kč 
na vypracování těchto projektů. 
 
4. Z důvodu 90. výročí založení TJ Sokol Vrchoslavice se přítomní členové domlouvali 
na přípravě kulturního a zábavného programu. E.Bašková navrhla termín, který byl 
odsouhlasen všemi přítomnými a to : 24.-25.9.2011. Předběžný časový plán vyplňující 
tyto dva dny zpracuje D.Přecechtělová do konce příštího týdne tj. do 20.5.2011 a 
postupně bude členy doplněn či pozměněn tak, aby byla možná včasná příprava těchto 
oslav v obci. 
 
5. Paní Žáčková a Šareková informovali přítomné, že na tyto akce je možné zažádat o 
dotaci od Župy Prostějovské, která by mohla případně dosahovat výše 20.000 Kč. 
 
6. E.Bašková informovala o konání dětského minitáboru, kde současně zažádala výbor 
TJ Sokol Vrchoslavice o příspěvek na tuto akci, které by se účastnilo cca 30 lidí. Členové 
schůze jednohlasně odsouhlasili příspěvek ve výši cca 4.000 Kč. Pro vyplacení tohoto 
příspěvku E.Bašková doloží seznam dětí. 
 
7. Poděkování přítomným členům a ukončení schůze 21:30 
 
 
 
 
 
 
 
Přítomni:  
D.Svačina, D.Přecechtělová, J.Hrabčíková, D.Šareková, B.Žáčková, E. Bašková  
 
Omluveni: D Svozilek 


