
Výkonný výbor zapsaného spolku 

TJ Hradiště z. s. 
se sídlem v Písku, Na Rozhledně 307, Hradiště, PSČ 397 01 

IČO: 43852513 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl L, vložka 503 

S V O L Á V Á 
dne 29. června 2021 v 18.00 hodin do restaurace“Papírák“ 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. 
 

Pořad jednání: 

1. Zahájení valné hromady 

2. Volba orgánů valné hromady 

3. Zpráva výkonného výboru o činnosti, hospodaření a majetku za rok 2020 

4. Zpráva kontrolní komise o kontrole činnosti, hospodaření a majetku za rok 2020 

5. 5.       Schválení hospodaření za rok 2020 

6. 6.       Zpráva o hlavních směrech rozvoje a činnosti pro rok 2021     

7. Návrh rozpočtu pro rok 2021 

8. Schválení rozpočtu pro rok 2021 

9. Závěr valné hromady 
 

Podmínky pro účast na valné hromadě. 
 
Účastníci valné hromady. 
Valné hromady se může zúčastnit každý člen TJ Hradiště z.s., který je jako řádný nebo jako čestný člen 
veden v seznamu členů z.s. Seznam členů z.s. je veden v elektronické podobě výkonným výborem 
pověřeným členem. Právo hlasování na valné hromadě přísluší členům, kteří jsou v den konání valné 
hromady starší 18ti let. Prezentace účastníků valné hromady bude začínat 30 minut před jejím 
začátkem v místě konání valné hromady.  
 

K jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady. 
 
K bodu č. 2 pořadu jednání: 
Orgány valné hromady zvolí valná hromada v souladu s ust. § 422 ZOK. 
 
K bodům č. 3, 4, 6, 7 pořadu jednání: 
Body 3, 4, 6, 7 pořadu valné hromady jsou zprávy a návrhy orgánů spolku, které jsou povinny předkládat 
valné hromadě, aby členové mohli získat informace a poznatky o činnosti těchto orgánů. Dále tyto orgány 
sdělí své stanovisko k účetní závěrce, což jsou pro členy potřebné informace, stejně jako zpráva kontrolní 
komise. Tyto zprávy orgánů společnosti valná hromada neschvaluje, pouze bere na vědomí, k těmto bodům 
není tedy navrhováno žádné usnesení.  
 
K bodu č. 5 pořadu jednání: 
Valná hromada schvaluje předložené hospodaření z.s. za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  
 
K bodu č. 8 pořadu jednání: 
Valná hromada schvaluje předložený rozpočet pro rok 2021. 
 
 

 
Výkonný výbor TJ Hradiště z.s. 

 


