
  
Zápis z Valné hromady TJ Meteor Stříbrná Skalice 

    konané dne 5.9.2020 
 
Počet přítomných členů TJ Meteor Stříbrná Skalice na Valné hromadě je 42. Za Výbor 
se účastnil Tomáš Bečka, Martin Vastl, Aleš Polák a Filip Smolík 
 
Předseda T. Bečka zahájil VH 

● VH schvaluje přednesený  program. Dva lidé se zdrželi. Ostatní PRO 
 

● Byla navržena a zvolena návrhová komise ve složení: Smolík Filip, Smolík David, 
Popela Ladislav. Všichni hlasovali PRO 

 
● Byla přednesena zpráva o činnosti výboru TJ Meteor Stříbrná Skalice za rok 2019 

předsedou T. Bečkou 
 

● Byla přednesena zpráva o hospodaření TJ Meteor Stříbrná Skalice 2019 
hospodářem M. Vastlem 

 
● Byla přednesena zpráva o činnosti oddílu tenisu za rok 2019 Láďou Popelou 

 
● Byly předneseny zprávy o činnosti mužstev oddílu kopané. 
● Za přípravku přednesl zprávu -  A. Polák, za A mužstvo - Martin Vastl a za starou 

gardu Láďa Popela 
 

● Byla vyhlášena přestávka s občerstvením.  
 

● Po přestávce byli vyhodnoceni nejlepší hráči. Za přípravku byl zvolen Martin Witha, 
nejlepším mladým dospělým byl vyhlášen Lukáš Rob. 

 
● Proběhla volba složení výboru. Navrženi vo výboru byli - Aleš Polák, Martin Vastl, 

Filip Smolík, David Smolík (nahrazuje Martina Čekala) a Tomáš Bečka. Odhlasováno 
a schváleno 

 
● Předseda Tomáš Bečka vyhlásil diskuzi: 

 
1. Z řad rodičů vyvstala dotaz na další fungování přípravky a žáků 
2. Poděkovali jsme našemu správci a jeho rodině za jeho dosavadní činnost a zároveň 

jsme řešili jeho nahrazení. Jirka k 31.12. skončí 
3. Pan Šmied také poděkoval celé rodině Boušků za práci  
4. Řešili se nové soupravy pro přípravku 

 
● Návrh na usnesení z Valné hromady  

 
1. řádně udržovat a zvelebovat svěřený sportovní majetek 



2. stabilizovat a rozšiřovat členskou základnu 
3. pokračovat a dále zlepšovat práci s mládeží,a to jak v oddílu kopané, tak i v tenisu 
4. oddílu tenisu se ukládá uspořádání 3 tenisových turnajů  
5. oddílu kopané se ukládá uspořádání tří zimních halových turnajů 
6. Dooplotit celý areál 
7. Upravit klandr mezi hlavním a tréninkovým hřištěm 
8. Dořešit vlastnictví pozemků 
9. Kolaudace kabin 
10. Oprava boudy s udírnou 
11. Oprava schodů před kabinami 

 
● Usnesení Valné hromady bylo schváleno. 

 
● Předseda T. Bečka ukončil Valnou hromadu. 

  
 
 
  


