Zápis z valné hromady Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Teplice konané dne 9. 6 2015 od 17 hodin
v sídle TJ Zemská 818, Teplice

Valnou hromadu zahájil řídící schůze ing. Alois Kittl, který přivítal přítomné delegáty a přednesl návrh programu. Připomínku
k doplnění přednesl M. Cingl, aby se program doplnil o obsah usnesení neusnášeníschopné VH ze dne 14. 4. 2015. K tomuto
návrhu bylo sděleno R. Kittlovou, že se mohla konat náhradní valná hromada ve lhůtě 6 týdnů od data 14. 4. 15., což nikdo
nenavrhl a tedy je již po lhůtě. Program nebyl tedy doplňován. Součástí jednání dnešní valné hromady bude přijetí usnesení
ke každému jednotlivému bodu jednání, aby nenastala situace, že delegáti opustí jednání, protože se ztrácí věcnost jednání.
Hlasování : program byl schválen

Na podnět P. Aksamita byl předřazen bod 5. programu – SCB pozemky a řídící schůze udělil slovo hostu P. Bendovi, který
vysvětlil zájem SCB odkoupit pozemky pod stavbami vleků. Důvodem je jednání o poskytnutí dotace a naplnění podmínek
pro její získání. Požadavek P. Bendy rozšiřuje původní žádost o výměru souvisejících pozemků. Jedná se cca o 10 % z plochy
pozemků TJ, tj. pod veškerou technologií. Vyjádřil ochotu přijmout i podmínky prodeje v souvislosti se sportovní činností
oddílu AD a jejím zachováním. Následovala diskuze :
Šulo – nebude žádné středisko, nebudou-li potřebné podmínky, prodat vše
Mařík – chce mít možnost trénovat
Dlouhý – jako trenér rovněž zdůrazňuje potřebu mít podmínky, ať se všechny pozemky, které SCB potřebuje, oddělí, ale
žádá záruku pro svou činnost. O podmínkách jedná M. Reissig.
Benda – navrhuje obecné usnesení, že TJ souhlasí s prodejem potřebných pozemků, připraví geometrický plán a ocenění
Šobr – chce koncepční materiál, aby TJ věděla co bude. Obecný souhlas, že prodej se uskuteční ano, ale chce písemně
postup prací.
Chvátalová – přednesla návrh usnesení, doplnil M. Cingl formulačně, přečteno a doplněny požadavky TJ ve 3 bodech.
P. Benda odešel v 18,10 hodin.

Valná hromada pokračovala volbou orgánů VH – komisí :
- mandátová – M. Šobr
- návrhová – M. Cingl, Mařík, Riby
- volební – V. Chvátalová, Sova, A. Šulo
- zapisovatel – R. Kittlová

Proběhlo hlasování k projednanému bodu 5. programu :
17 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi

bod 2. programu Stanovy TJ
Písemný návrh obdrželi delegáti, zásadní připomínky nebyly, s obsahem návrhu stanov seznámil M. Cingl :

- rozšiřuje se účast na VH o hosty a výkonný výbor
- hlasování per rollam – doporučuje úkol určit pravidla v jednacím řádu výkonného výboru
- výkonný výbor má minimální počet 5 členů, valná hromada vždy rozhodne před volbou výkonného výboru o počtu jeho
členů
- návrh na délku volebního období 4 roky odsouhlasilo 11 delegátů, návrh na 5 let odsouhlasilo 6 delegátů, budou 4 roky
Diskuze :
- Eisselt – návrh, aby na valných hromadách oddílů hlasovali rodiče dětí – zamítnuto
- Reissig – navrhuje doplnit naložení s likvidačním zůstatkem, převod na spolky navazující na činnost TJ – nelze likvidátora
úkolovat, postup likvidace stanoví zákon a příslušný soud
- Cingl - navrhuje, aby likvidátora určila valná hromada - souhlas
Hlasování o stanovách :
19 pro, nikdo proti, 1 se zdržel

bod 3. programu - prodej pozemku
Žadatel pan Velvarský, cena 100 Kč/m2, žádost byla projednána již na předchozí VH. Návrh na zvýšení prodejní ceny na 200
Kč/m2 nebyl přijat, protože proběhlo hlasování o původních podmínkách prodeje :
11 pro, 6 proti, 3 se zdrželi

Byla podána zpráva mandátové komise, pozváno 25 delegátů, přítomno 20 delegátů.

bod 4.programu - zrušení oddílu tenisu
V. Chvátalová přednesla návrh na zrušení oddílu tenisu, pozemek jím užívaný nabízen k využití oddílům TJ.
Diskuze :
Biebel – informoval o stavu pozemku ve vlastnictví TJ, který užíval oddíl tenisu, pozemek je zanedbaný a vyžadoval by hodně
práce
Dlouhý – navrhuje pronájem nebo prodej, ověří možnosti

bod 6. programu – volba výkonného výboru TJ
TJ má 8 funkčních oddílů, které předložily návrh 8 kandidátů. Valné hromadě navržen 7 – členný výkonný výbor, hlasováno :
19 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
Konala se tajná volba, na volebním lístku bude jeden z navržených kandidátů škrtnut. Volební komise provedla sčítání hlasů,
z kandidátů nebyl zvolen M. Šobr, který požádal o provedení osobní kontroly hlasovacích lístků.

Diskuze :
- oznámena kooptace ing. Martiny Doležalové do revizní komise TJ za odstupujícího člena Malkovského. Telefonicky byla
oslovena členka RK Pecháčková, zda bude moci pracovat v RK. Tlumočeno její sdělení, že z pracovních důvodů odstupuje.
Bude oslovena náhradnice.
- V. Chvátalová informuje o výši členských příspěvků, které se uvádějí při vyplňování žádostí o státní dotace
- R. Kittlová sděluje, že bude nutné projednat v oddílech uzavření dohod o hmotné odpovědnosti za finanční prostředky

Valná hromada byla ukončena.

