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Členská schůze č. 1  TJ Sokol Vrchoslavice konaná dne 6.2.2012 
v 20:00 kancelář D. Šarekové 

 
 
Zahájení sch ůze  

 
1. Přivítání členů výboru  
 
Přítomni za TJ Sokol Vrchoslavice :  
 

- Daniel Svačina 
- Jaroslava Adamcová 
- Bronislava Žáčková 
- Daniela Svačinová 
- Dagmar Šareková 
- Eva Bašková 
- Eva Zmeškalová 

 
Host kontrolní komise KK:  čl. 7 odstavec 7.8 stanov ČOS 
 

- Dušan Svozilek 
 
Program schůze: 
 
1. Informace o proběhlé inventarizaci majetku dotčeného převodem majetku na 

nově vzniklou jednotu TJ sokol Vrchoslavice 1946. – inventura proběhla dne 
29.12.2012 za přítomnosti za TJ Sokol Vrchoslavice Daniel Svačina, Daniela 
Svačinová, Jaroslava Adamcová, dále přítomni: Jindřich Vlč, Oto Hons, Zdenek 
Přecechtěl. Zápis z inventury je součástí tohoto zápisu příloha č.1. 

 
2. Informace o nově vzniklé jednotě – 18.1.2013 byla schválena na zasedání ČOS 

v Praze nová jednota TJ Sokol Vrchoslavice 1946, v současné době je zažádáno o IČO 
a řeší se další formální záležitosti spojené se vnikem nové jednoty sokolské. 

 
3. Informace o navržené smlouvě – majetkové vyrovnání. Zástupci nově vznikající 

jednoty nám byla předložena smlouva k připomínkování. 
 
Výbor TJ navrhuje následující změny:  

- V článku V Nabytí vlastnictví a odstavci 5.3 bude doplněno Převod dalšího 
majetku, konkrétně movitého a peněžního majetku, bude řešen samostatnými 
smlouvami po provedení inventury veškerého majetku inventarizační komisí, 
zvolenou Valnou hromadou. Poznámka- Inventůra probjehla ke dni 29.12.2012 

- V článku VI Náklady převodu v odstavci 6.1. bude změněno6. 1. Ohledně úhrady 
nákladů spojených s uzavřením této smlouvy a s převodem vlastnictví k 
pozemkům, tj. ceny za sepsání smlouvy o převodu vlastnických práv, za ověření 
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pravosti podpisů a listin a dále i správní poplatek podle zákona číslo 368/1992 Sb., 
o správních poplatcích, v platném znění se strany dohodly tak, že je uhradí 
nabyvatel smluvní strany stejným dílem, polovinou nákladů každá ze smluvních 
stran., se strany dohodly tak, že ho uhradí totožně. 

- V článku VII Ostatní a závěrečná ujednání bude přidán odstavec 8.8. Smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že v případě zániku nabyvatele budou nemovitosti 
popsaným v čl. I. bod 1.2. této smlouvy včetně příslušenství vráceny bezúplatně 
zpět převodci. 
 
Smlouva je přílohou č.2 
 

Úkol:  Zaslat navržené změny  Z: D. Svačina 
   
4. Návrh kandidátů na VH župy prostějovské -  B.Žáčková, D.Šareková 
 
5. Statistika ČOS k lednu 2013  a výkaz odboru všestrannosti– formulář příloha č.3,4  

 
Úkol:  Vyplnit a zaslat na župu  Z: B. Žáčková 
 
6. Valná hromada – závazný pokyn k VH 

-  termín 23.3.2013 v 16:00 přísálí sokolovny  
- členů 118 celkem z toho 22 fotbalisti 96 všestrannost pro VH nad18 let 72 členů   
- pozvánka do 9.3.2013   
- příprava podkladů 
 

Úkol:  Zaslat navržené změny  Z: D. Svačina 
 

7. Ustavení kandidátní komise – členové kandidátní komise: Jiří Adamec, Daniela 
Svačinová, Andrea Přecechtělová 
 

Úkol:  Kandidátní komise jednoty přijímá a shromažďuje návrhy na kandidáty do funkcí, 
a dále jí předkládá volební komisi na VH     Z: D. Svačinová. 
 
8. Šibřinky 2013 – budou se konat 3.3.2013 ve 14:30 hodin (program již zajištěn) 

 
9. Sokolovna provoz – zadán úkol D.Svačinovi a to přenastavení kotle v sokolovně z 

důvodu změny režimu cvičení, jelikož škola začíná jezdit na plavání 
 

10. Finanční revize TJ Sokol Vrchoslavice se bude konat 15.2.2013 v 18:00 hodin v 
kanceláři p.Šarekové  

 
Úkol:  Zaslat tuto informaci členům komise  Z: J.Adamcová 
 
11. Podány informace pí. Šarekovou týkající se stavu financí TJ Sokol Vrchoslavice 


