
Usnesení 

Valné hromady TJ Lokomotiva Teplice, z.s. 

konané dne 26. 4. 2016 
 

Místo a čas konání: restaurace U Kantora, Teplice, od 17 hodin 

Pozváno: 24 delegátů. Přítomno: 20 delegátů, tj. 83 %. VH je usnášeníschopná. 

Poznámka: prezenční listina neodpovídala delegátům uvedeným v tabulce zasílané spolu s pozvánkou 

na VH TJ! 

 

Valná hromada TJ Lokomotiva Teplice, z.s. 

A) bere na vědomí: 

1. zprávu o činnosti TJ za rok 2015 

2. zprávu o hospodaření TJ a sekretariátu TJ za rok 2015 

3. zprávu revizní komise TJ za rok 2015 

4. zprávy o činnosti jednotlivých oddílů 

5. informaci o plnění smluvních ujednání mezi TJ a Sport Centrum Bouřňák, o.p.s. 

 

B) schvaluje: 

1. program VH dle předloženého návrhu  

2. návrhovou komisi ve složení: M. Cingl, M. Reissig, J.Stejskal 

3. mandátovou komisi ve složení: M. Cingl, M. Reissig, J.Stejskal 

4. rozpočet sekretariátu TJ na rok 2016 

5. mandáty delegátů na další VH, případně na mimořádnou VH, totožné s mandáty na VH dne 

26. 4. 2016 

6. prodej  pozemku  tenisového kurtu  parc. č. 4091/3, 4091/4 a 4092/1 za cenu 340 000 Kč 

7. zrušení usnesení z valné hromady TJ Lokomotiva Teplice konané dne 9. 6. 2015 týkající se 

prodeje části pozemků v lyžařském areálu Bouřňák pod technologiemi a objekty žadateli 

Sport Centrum Bouřňák. Důvodem zrušení tohoto usnesení je nemožnost jeho realizace 

z důvodu zamítavého stanoviska Lesů ČR. 

 

C) pověřuje: 

1. předsedu TJ podpisem smlouvy o prodeji tenisového kurtu 

 

D) ukládá: 

1. výboru TJ zpracovat varianty dalšího nakládání s pozemky v lyžařském areálu Bouřňák včetně 

ekonomických kalkulací, a to mj. s využitím podkladů od oddílů. 

2. výboru TJ zpracovat koncepci činnosti a hospodaření TJ. Termín: do příští řádné valné 

hromady TJ. 

 

E) žádá: 

1. všechny oddíly, aby zpracovaly své návrhy na další spolupráci se Sport Centrem Bouřňák a na 

nakládání s pozemky v lyžařském areálu Bouřňák, a tyto návrhy předložily na výboru TJ 

konaném 9. 5. 2016. V případě nezájmu o tuto problematiku žádá valná hromada oddíly, aby 

to explicitně oznámily. 



2. všechny oddíly, aby předložily své náměty pro koncepci činnosti a hospodaření TJ. Termín: do 

30. 9. 2016. V případě nezájmu o tuto problematiku žádá valná hromada oddíly, aby to 

explicitně oznámily. 

3. oddíl AD, aby předložil plán své sportovní činnosti (využívání sjezdovek) včetně nákladů. 

 

Schválení usnesení: 

Pro 19 Proti 0 Zdržel 1 

 

 

V Teplicích dne 26. 4. 2016 

 

Zapsal: M. Cingl 

Ověřil: M. Reissig 


