
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY T.J. SOKOL MILIČÍN KONANÉ 24.3.2013

Program zasedání:
1. přivítání účastníků, prezence, usnášeníschopnost
2. shrnutí činnosti za uplynulý rok (období), granty a dotace – Plačková
3. současná situace
4. výhled do budoucího období – sokolovna, sporty
5. zpráva kontrolní komise SlabáJanoutová,Dostálová; stav účtu a pokladny
6. zpráva o činnosti cykloturistického oddílu – Plačková
7. zpráva o činnosti volejbalového oddílu – Dostálová
8. zpráva o činnosti ochotnického souboru a masopustních představení – 
Dostálová,Čeňková
9. zpráva správce – Herma
10. diskuze k uvedenému, různé
11. volební komise - volby Výboru jednoty na další tříleté období
12. volba vyslance a delegáta a jejich zástupců na VH župy Blanické 17.4.
13. diskuze, závěr, poděkování – nový starosta

    Na jednání se dostavila polovina dospělých členů,tj.25, takže jednání mohlo začít.

    Ad 2 – 10 - rok 2012 – snaha ušetřit získané finance jako případné prostředky 
ke spolufinancování dotace. V září 12 podána žádost o investiční dotaci  na MŠMT na 
kompletní  opravu interiéru budovy v celkové výši  2.700 000,-Kč.  Dosud nejsou známy 
žádné výsledky. Na druhé straně je třeba do oprav investovat, jelikož Obecní úřad žádá ke 
konci  každého  roku  vyúčtování  a  starostka  TJ  Sokol  již  dvakrát  žádala  zastupitele  o 
prodloužení lhůty. Došlo k výměně kotle v bytě sokolníka za necelých 20tis.Kč (Hašek), k 
dokončení opravných prací v šatně – červená konstrukce na odkládání oděvů (Plaček, 
Herma, Dostál).  Brigáda v červnu na hřišti – výměna pletiva, oprava konstrukce, hrabání 
aj.údržba prostranství  (Dostálová,Plačková,Slabý,Teplo,Dostál  O.,Herma, Plaček,  Dostál 
S.) Drobné udržovací práce (Herma, Poustecký R.)
    Společnost Wifcom zaslala dopis se žádostí o vybudování parkoviště podél komunikace 
u  vchodu do sokolovny.  Po zasedání  Výboru byl  p.Houžvičkovi  zaslán  dopis  s  našimi 
stanovisky. Momentálně neprobíhají další jednání.
    Granty a dotace – ČOS – oddíly 1903,-Kč, všestrannost 1500,-Kč, provoz a údržba 
7500,-Kč,  ochotnický  soubor  10000,-Kč,  grant  župy  Blanické  –  4000,-Kč;  OÚ  Miličín 
20000,-Kč na činnost. Vše musí být k závěru roku pečlivě vyúčtováno, nutno shraňovat 
doklady.
    Hospodaření s finančními prostředky bez závad, podáno řádné daňové přiznání.
  Ochotníci  –  představení  Macíčkova  dovolená –  2XMiličín,  Votice,  Č.Újezd,  Pacov – 
úspěšně. Soubor opustili někteří členové – poděkování. Nyní se nacvičuje již nová hra – 
premiéra pravděpodobně v červnu. Soubor schválil příspěvek 20000,-Kč na plánovanou 
rekonstrukci kuchyně na galerii.
    Masopust –  Dům radosti  2012 a Hele Mili  šou 2013 včetně zábav v sokolovně – 
úspěšné, poděkování. Možnost přiobjednat DVD.
   Volejbalový turnaj předposlední srpnovou sobotu – vydařený. Oddíl plánuje vybudování 
stálé  konstrukce  (pergoly)  na  prostranství  hřiště.  Oddíl  zajistí  práci,  TJ  Sokol  uhradí 
materiál výměnou za účetní doklady.
    Cyklooddíl – jarní pobyt ve Veselí nad Lužnicí, podzimní pobyt v Mikulově. Jeden člen 
oddílu se bude zúčastňovat celorepublikových klání ve sjezdu na kolech, oddíl přispěje na 
startovné.
   



    Rok 2013 - nově založen florbalový oddíl pod vedením M.Čeňka – vyvíjí pravidelnou 
činnost a nebyl nikde evidován. V sokolovně budou hráči dbát na dodržování dohodnutých 
pravidel bezpečného chování, budou udržovat čistotu, domluvený čas a jakékoliv rozbitý 
inventář ihned nahlásí p.Hermovi. TJ Sokol vyžaduje členství v jednotě za poplatek 100,-
Kč ročně. Pokusí se oddíl finančně podpořit, uhradí elektřinu a případný drobný rozbitý 
inventář.
    Nově založen tenisový oddíl vykonávající svou činnost v pronajatých prostorách Tsport 
Votice,a.s. 
    25.9. zájezd Klubu učitelů – žádají o prohlídku sokolovny – Plačková,Doubková
  Letos dojde ke kompletní rekonstrukci kuchyně na galerii – odhadovaný rozpočet cca 
200tis.Kč.  HC  Miličín  přislíbil  brigádnickou  pomoc,  zejména  s  bouráním,  likvidací 
současného vybavení vč.podlahy, výmalby aj.prací. TJ Sokol si váží jeho pomoci a nebude 
po klubu vyžadovat pronájem za sokolovnu po dobu tří zábav – vyřizuje Plačková,Vylít 
J.,Karda V.
    Dojde  k  výměně  okapových  žlabů  celé  budovy  –  zatéká  na  omítky  –  vyřizuje 
Herma,p.Javorský
   
  ad 11 – 13) Volební komise ve složení Poustecký V., Poustecká Z. a Hašek F. přednesla 
seznam kandidátů – odstupující Výbor souhlasil s pokračováním v dalším tříletém období; 
jediným  novým  kandidátem  na  pozici  jednatele  byl  jednomyslně  zvolen  p.Dostál  S.. 
Formou veřejného  hlasování  byli  členové  jednomyslně   zvoleni  do  svých  staronových 
funkcí. Nikdo jiný do funkcí nekandidoval.
 
   Starostka Jana Plačková poděkovala všem za podporu a pomoc. Je třeba pokračovat 
v  dalším úsilí  o  zvelebení  sokolovny a  jejího okolí,  i  když  možnosti  k  získání  většího 
obnosu peněz jsou mizivé. Měl by být vypsán grant Středoč.kraje, ale na výměnu podlahy, 
která je nyní nejurgentnější, tento fond nestačí. Dále je třeba udržet členskou základnu, od 
ní se mj.odvíjejí příspěvky na činnost; vítáme všechny, zejména mladší členy jako základ 
pro budoucí zachování miličínského sokola.

V Miličíně 30.3.2013                                Zapsala Jana Plačková
    


