Zápis z Valné hromady
Tělocvičná jednota Sokol Mladá Boleslav
konané on line dne 29. 4. 2020 v 17.00 hod.
Vzhleden ke stávající situaci a vydaných opatření vládou ČR v souvislosti s
nákazou COVID-19 se VH konala v zastoupení statutárních zástupců, zástupců
oddílů všestrannosti a sportovních oddílů v omezeném počtu a on line Zoom.
Usnesení z Valné hromady TJ Sokol Mladá Boleslav ze dne 29.4.2020
VH ukládá:
1.
Pokračovat ve shánění dalších příjmů k minimalizaci ztrát způsobených výpadkem
příjmů z nájmu v rámci korona-krize TJ Sokol MB v roce 2020,
2.
Zapojit se do celorepublikové akce „Sokol spolu v pohybu“, případně dalších
otevřených projektů ČOS
3.
Zapojit se do nácviků skladeb na Sokolské Brno 2021 Odhodlaní a Zatanči
4.
Uspořádat 8.10.2020 Památný den sokolstva
5.
Uspořádat šibřinky a Mikulášskou nadílku a Silvestrovský běh
6.
Snažit se obnovit cvičení žen
7.
Snažit se shánět nové cvičitele a dbát na jejich vzdělání
8.
Vynaložit snahu o zvyšování příjmů TJ všem členům:
a.
Snažit se zvýšit příjmy z pronájmu – zejména klubovny, malý sál
b.
Snažit se zvýšit počty členů
c.
Důsledně kontrolovat výběr členských příspěvků, plateb za jednotlivé hodiny
9.
Navrhnout formu kompenzace zrušených hodin v rámci korona-krize
a.
Příměstský tábor – v srpnu, pokud bude vládním nařízením umožněno – zdarma pro
členy
b.
Zvýšenou aktivitou cvičitelů a vedoucích oddílů – navrhnout a schválit individuálně
s výborem, Sokol poskytne prostory na tyto aktivity
VH bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zprávu starosty o činnosti jednoty
Zprávu o hospodaření jednoty – přiložena k zápisu
Zprávu kontrolní komise – přiložena k zápisu.
Zprávy o činnosti oddílů – přiloženy k zápisu
Zprávy náčelníka a náčelnice – přiloženy k zápisu
Plán akcí – přiložen k zápisu
Směrnici ČOS č. 2020/03 Zásady pro užívání duševního vlastnictví ČOS
Směrnici ČOS č. 2020/04 Směrnice o cestovních náhradách
Rekonstrukce budovy probíhá dle harmonogramu

Usnesení jednomyslně schváleno
Zapsala: Olga Vašková, 29. 4. 2020

